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retsakt) 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag til et udkast til retsakt 

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner 

 

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 

Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne. 

 

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 

angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 

ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 

formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 

linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 

heri der er berørt. 

 

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst 

 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 

markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 

markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 

slettes eller overstreges. 

Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 

berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 

ikke markeret. 
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af 

medlemsstaternes love og administrative bestemmelser for så vidt angår 

tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser 

(COM(2016)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD)) 

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 

(COM(2016)0615), 

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 

Parlamentet (C8-0387/2015), 

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, 

– der henviser til udtalelse af 25. maj 20161 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 59, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 

og udtalelser fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Transport- og 

Turismeudvalget, Kultur- og Uddannelsesudvalget, Udvalget om Kvinders Rettigheder 

og Ligestilling og Udvalget for Andragender (A8-0188/2017), 

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling; 

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 

eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag; 

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 

til de nationale parlamenter. 

                                                 
1 EUT C 303 af 19.8.2016, s. 103. 
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Ændringsforslag  1 

Forslag til direktiv 

Henvisning 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 under henvisning til Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder, særlig artikel 26, 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Formålet med dette direktiv er at 

bidrage til et velfungerende indre marked 

gennem indbyrdes tilnærmelse af 

medlemsstaternes love og administrative 

bestemmelser gennem fjernelse af barrierer 

for den frie bevægelighed for visse 

tilgængelige produkter og tjenesteydelser. 

Dette vil forbedre adgangen til tilgængelige 

produkter og tjenesteydelser på det indre 

marked. 

(1) Formålet med dette direktiv er at 

bidrage til et velfungerende indre marked 

gennem indbyrdes tilnærmelse af 

medlemsstaternes love og administrative 

bestemmelser og gennem fjernelse af 

barrierer for den frie bevægelighed for 

visse tilgængelige produkter og 

tjenesteydelser. Dette vil forbedre 

adgangen til tilgængelige produkter og 

tjenesteydelser såvel som 

tilgængeligheden og den praktiske 

formidling af oplysninger om disse 
produkter og tjenesteydelser på det indre 

marked. 

 

Ændringsforslag  3 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2) Efterspørgslen efter tilgængelige 

produkter og tjenesteydelse er stor, og 

antallet af borgere med handicap og/eller 

funktionelle begrænsninger vil stige 

(2) Efterspørgslen efter tilgængelige 

produkter og tjenesteydelser er stor, og 

antallet af personer med 

funktionsnedsættelser, herunder personer 
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betydeligt med EU's befolknings aldring. 

Et miljø, hvor produkter og tjenesteydelser 

er mere tilgængelige, fremmer et mere 

inklusivt samfund og en uafhængig 

tilværelse for borgere med handicap. 

med handicap, jf. artikel 1 i De Forenede 

Nationers konvention om rettigheder for 

personer med handicap 

("konventionen"), vil stige betydeligt med 

EU's befolknings aldring. Et miljø, hvor 

produkter og tjenesteydelser er mere 

tilgængelige, fremmer et mere inklusivt 

samfund og er en forudsætning for en 

uafhængig tilværelse. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (2a) Der bør sikres universal 

tilgængelighed, design for alle og hensyn 

til kønsperspektivet i produkter, 

redskaber, udstyr og tjenesteydelser, for at 

de kan anvendes bredt af personer med 

handicap. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3) Forskellene mellem de love og 

administrative bestemmelser vedrørende 

produkters og tjenesteydelsers 

tilgængelighed for personer med 

funktionsnedsættelser, herunder personer 

med handicap, som de forskellige 

medlemsstater har vedtaget, skaber 

barrierer for den fri bevægelighed for 

sådanne produkter og tjenesteydelser og 

fordrejer effektiv konkurrence i det indre 

marked. Virksomheder, navnlig små og 

mellemstore virksomheder (SMV'er), er i 

særlig grad påvirket af disse barrierer. 

(3) Forskellene mellem de love og 

administrative bestemmelser vedrørende 

visse produkters og tjenesteydelsers 

tilgængelighed for personer med 

funktionsnedsættelser, herunder personer 

med handicap, som de forskellige 

medlemsstater har vedtaget, skaber 

barrierer for disses fri bevægelighed og 

fordrejer effektiv konkurrence i det indre 

marked. Der vil formentlig ske en stigning 

i antallet af afvigende bestemmelser 

vedrørende andre produkter på grund af 

ikrafttrædelsen af konventionen. 

Erhvervsdrivende, navnlig små og 

mellemstore virksomheder (SMV'er), er i 
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særlig grad påvirket af disse barrierer. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Forbrugere af tilgængelige 

produkter og modtagere af tilgængelige 

tjenesteydelser oplever høje priser på grund 

af begrænset konkurrence mellem 

leverandørerne. Uensartede regler i 

medlemsstaterne reducerer de potentielle 

fordele ved at dele erfaringer med 

nationale og internationale fagfæller som 

reaktion på den samfundsmæssige og 

teknologiske udvikling. 

(5) Forbrugere af tilgængelige 

produkter, herunder især kompenserende 

teknologier, og modtagere af tilgængelige 

tjenesteydelser oplever høje priser på grund 

af begrænset konkurrence mellem 

leverandørerne. Uensartede regler i 

medlemsstaterne reducerer de potentielle 

fordele ved at dele erfaringer med 

nationale og internationale fagfæller som 

reaktion på den samfundsmæssige og 

teknologiske udvikling. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) En indbyrdes tilnærmelse af de 

nationale foranstaltninger på EU-plan er 

derfor nødvendig for et velfungerende 

indre marked og for at sætte en stopper for 

fragmentering af markedet for tilgængelige 

varer og tjenesteydelser, skabe 

stordriftsfordele, lette grænseoverskridende 

handel og hjælpe de erhvervsdrivende med 

at koncentrere ressourcerne om innovation 

i stedet for at anvende disse ressourcer på 

efterlevelse af fragmenterede 

lovgivningsmæssige krav i Unionen. 

(6) En indbyrdes tilnærmelse af de 

nationale foranstaltninger på EU-plan er 

derfor nødvendig for et velfungerende 

indre marked og for at sætte en stopper for 

fragmentering af markedet for tilgængelige 

varer og tjenesteydelser, skabe 

stordriftsfordele, lette grænseoverskridende 

handel, fri bevægelighed for produkter og 

tjenesteydelser samt fri bevægelighed for 

personer, herunder personer med 

handicap, og hjælpe de erhvervsdrivende 

med at koncentrere ressourcerne om 

innovation i stedet for at anvende disse 

ressourcer på at dække udgifter, som 

opstår på grund af fragmenteret 

lovgivning. 
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Ændringsforslag  8 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (8a) I artikel 10 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde 

(TEUF) fastslås det, at Unionen ved 

udformningen og gennemførelsen af sine 

politikker og aktiviteter tilstræber at 

bekæmpe forskelsbehandling på grund af 

handicap. Ved artikel 19 i TEUF gives 

Unionen beføjelser til vedtagelse af 

lovgivning om bekæmpelse af en sådan 

forskelsbehandling. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Dette direktiv respekterer de 

grundlæggende rettigheder og overholder 

de principper, der navnlig er anerkendt i 

Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder. Direktivet 

sigter navnlig mod at sikre fuld 

overholdelse af retten for mennesker med 

handicap til at nyde godt af 

foranstaltninger, der skal sikre deres 

uafhængighed, deres sociale og 

erhvervsmæssige integration og deres 

deltagelse i samfundslivet samt fremme 

anvendelsen af artikel 26 i Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder. 

(9) Dette direktiv respekterer de 

grundlæggende rettigheder og overholder 

de principper, der navnlig er anerkendt i 

Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder. Direktivet 

sigter navnlig mod at sikre fuld 

overholdelse af retten for mennesker med 

handicap og ældre til at nyde godt af 

foranstaltninger, der skal sikre deres 

uafhængighed, deres sociale og 

erhvervsmæssige integration og deres 

deltagelse i samfundslivet samt fremme 

anvendelsen af artikel 21, 25 og 26 i Den 

Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (9a) Bedre tilgængelighed af produkter 

og tjenesteydelser vil forbedre 

livskvaliteten, ikke blot for personer med 

handicap, men også for personer med 

andre permanente eller midlertidige 

funktionsnedsættelser såsom ældre, 

gravide og personer, der rejser med 

bagage. Det er imidlertid vigtigt at 

begrænse direktivets anvendelsesområde 

udelukkende til personer med handicap 

og ikke udvide det til at omfatte personer 

med permanent eller midlertidig 

funktionsnedsættelse for at tilpasse 

direktivet til konventionen og sikre 

juridisk sikkerhed for de 

erhvervsdrivende. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (9b) Flere kvinder end mænd i EU lider 

af et handicap. Kvinder med handicap er 

udsat for flere forskellige former for 

forskelsbehandling, og de står over for 

betydelige hindringer med hensyn til at 

udøve deres grundlæggende rettigheder 

og frihedsrettigheder. Disse omfatter 

fysisk, følelsesmæssig, seksuel, økonomisk 

og institutionel vold. De omfatter ligeledes 

forskelsbehandling med hensyn til adgang 

til uddannelse og beskæftigelse, hvilket 

kan føre social isolering og psykiske 

traumer. Kvinder rammes også 

uforholdsmæssigt hårdt af handicap som 

plejere af familiemedlemmer med 

handicap, og de oplever oftere 

forskelsbehandling på grund af 

tilknytning end mænd. I lyset af 

ovenstående er der behov for tiltag, der 

sikrer, at ligebehandling og positive 

foranstaltninger og politikker til fordel for 
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kvinder med handicap og mødre til børn 

med handicap er en grundlæggende 

menneskeret og en moralsk forpligtelse. 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Det overordnede mål med 

"strategien for det digitale indre marked" er 

at opnå bæredygtige økonomiske og 

sociale fordele på grundlag af et forbundet 

digitalt indre marked. I Unionen drager 

forbrugerne endnu ikke fuldt ud fordel af 

de priser og det udvalg, som det indre 

marked kan tilbyde, fordi omfanget af 

grænseoverskridende online transaktioner 

stadig er meget begrænset. Opsplitningen 

af markederne begrænser også 

efterspørgslen efter elektronisk handel på 

tværs af grænserne. Der er endvidere behov 

for en samordnet indsats for at sikre, at nyt 

elektronisk indhold også er fuldt 

tilgængeligt for handicappede. Det er 

derfor nødvendigt at harmonisere 

tilgængelighedskravene i det digitale indre 

marked og at sikre, at alle Unionens 

borgere uanset deres kvalifikationer kan 

udnytte fordelene.  

(10) Det overordnede mål med 

"strategien for det digitale indre marked" er 

at opnå bæredygtige økonomiske og 

sociale fordele på grundlag af et forbundet 

digitalt indre marked, lette handelen og 

styrke beskæftigelsen i EU. I Unionen 

drager forbrugerne endnu ikke fuldt ud 

fordel af de priser og det udvalg, som det 

indre marked kan tilbyde, fordi omfanget 

af grænseoverskridende online 

transaktioner stadig er meget begrænset. 

Opsplitningen af markederne begrænser 

også efterspørgslen efter elektronisk handel 

på tværs af grænserne. Der er endvidere 

behov for en samordnet indsats for at sikre, 

at nyt elektronisk indhold også er fuldt 

tilgængeligt for handicappede. Det er 

derfor nødvendigt at harmonisere 

tilgængelighedskravene i det digitale indre 

marked og at sikre, at alle Unionens 

borgere uanset deres kvalifikationer kan 

udnytte fordelene. 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (12a) I artikel 4 i konventionen 

opfordres de deltagende stater til at 

iværksætte eller fremme forskning og 

udvikling af, og fremme tilgængeligheden 

og anvendelsen af ny teknologi, herunder 
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informations- og 

kommunikationsteknologi, 

mobilitetsfremmende hjælpemidler, udstyr 

og kompenserende teknologier, som er 

egnet for personer med handicap. I 

konventionen opfordres der desuden til, at 

der lægges særlig vægt på teknologi til en 

overkommelig pris. 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (13b) Ud over kravene i dette direktiv 

bør der gøres en indsats for at 

gennemføre og håndhæve EU-lovgivning 

om rettigheder for fly-, tog- og 

buspassagerer samt passagerer, der rejser 

ad indre vandveje. Dette bør ske med 

fokus på intermodale elementer for at 

fremme uhindret adgang, herunder 

aspekter vedrørende infrastruktur og 

køretøjer. 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (13c) Kommissionen bør tilskynde 

bymyndighederne til at integrere 

barrierefri adgang til transporttjenester i 

deres planer for bæredygtig bytrafik og til 

regelmæssigt at offentliggøre oversigter 

over bedste praksis med hensyn til 

barrierefri adgang til offentlig bytransport 

og mobilitet. 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til direktiv 
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Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) "Den europæiske handicapstrategi 

2010-2020: et nyt tilsagn om et Europa 

uden barrierer"33 fastslår i 

overensstemmelse med konventionen, at 

tilgængelighed er et af de otte 

indsatsområder, og tager sigte på at sikre 

tilgængeligheden af produkter og 

tjenesteydelser. 

(15) I Kommissionens meddelelse af 

15. november 2010 "Den europæiske 

handicapstrategi 2010-2020: et nyt tilsagn 

om et Europa uden barrierer"33 fastslås det 

i overensstemmelse med konventionen, at 

tilgængelighed er en grundlæggende 

forudsætning for deltagelse i 

samfundslivet og et af de otte 

indsatsområder, og den tager sigte på at 

gøre produkter og tjenesteydelser 

tilgængelige. 

__________________  

33 COM(2010)0636.  

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til direktiv 

Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) Varer og tjenesteydelser, der er 

omfattet af dette direktivs 

anvendelsesområde, er udvalgt ved hjælp 

af en screening, som er foretaget under 

forberedelsen af konsekvensanalysen, som 

udpegede de produkter og tjenesteydelser, 

som er relevante for personer med 

funktionsnedsættelser, herunder personer 

med handicap og ældre, og for hvilke 

medlemsstaterne har vedtaget eller 

sandsynligvis vil vedtage divergerende 

nationale tilgængelighedskrav. 

(16) Varer og tjenesteydelser, der er 

omfattet af dette direktivs 

anvendelsesområde, er udvalgt ved hjælp 

af en screening, som er foretaget under 

forberedelsen af konsekvensanalysen, som 

udpegede de produkter og tjenesteydelser, 

som er relevante for personer med 

handicap, og for hvilke medlemsstaterne 

har vedtaget eller sandsynligvis vil vedtage 

divergerende nationale 

tilgængelighedskrav. 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til direktiv 

Betragtning 16 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (16a) I Europa-Parlamentets og Rådets 
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direktiv 2010/13/EU1a fastsættes en række 

forpligtelser for udbydere af audiovisuelle 

medietjenester. Det er derfor mere 

hensigtsmæssigt at medtage 

tilgængelighedskrav i nævnte direktiv. 

For så vidt angår websteder og tjenester, 

der er baseret på mobile enheder, dækker 

direktiv 2010/13/EU imidlertid 

udelukkende audiovisuelt medieindhold. 

Det er derfor hensigtsmæssigt at medtage 

opbygningen af websteder og tjenester, 

som er baseret på mobile enheder, samt 

alt indhold, der ikke er omfattet af 

anvendelsesområdet for direktiv 

2010/13/EU, i anvendelsesområdet for 

nærværende direktiv. Nærværende 

direktiv bør omfatte tilgængelighedskrav 

til udstyr til telefontjenester og websteder. 

Direktivet bør også omfatte 

tilgængelighedskrav til telefontjenester, 

medmindre disse er omfattet af en anden 

EU-retsakt. I så fald bør den pågældende 

EU-retsakt have forrang for dette direktiv. 

 __________________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2010/13/EU af 10. marts 2010 om 

samordning af visse love og 

administrative bestemmelser i 

medlemsstaterne om udbud af 

audiovisuelle medietjenester (direktiv om 

audiovisuelle medietjenester) (EFT L 95 

af 15.4.2010, s. 1). 

 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til direktiv 

Betragtning 17 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) Alle produkter og tjenesteydelser 

skal opfylde de tilgængelighedskrav, der er 

nævnt i artikel 3 og i bilag I, for at være 

tilgængelige for handicappede og ældre. 

Tilgængelighedsforpligtelserne vedrørende 

e-handel gælder også for online salg af 

(17) Alle produkter og tjenesteydelser, 

der henhører under dette direktivs 

anvendelsesområde og bringes i 

omsætning efter anvendelsesdatoen for 

dette direktiv, bør opfylde de 

tilgængelighedskrav, der er fastsat i 
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tjenesteydelser i henhold til artikel 1, stk. 

2, litra a)-e), i dette direktiv. 

artikel 3 og opført i bilag I, for at være 

tilgængelige for personer med handicap. 

Tilgængelighedsforpligtelserne vedrørende 

e-handel gælder også for online salg af 

tjenesteydelser i henhold til artikel 1, 

stk. 2, litra a)-e), i dette direktiv. 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til direktiv 

Betragtning 17 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (17a) Selv når en tjenesteydelse, eller en 

del af en tjenesteydelse, leveres af en 

underleverandør, må det ikke berøre 

tilgængeligheden af den pågældende 

tjenesteydelse, og tjenesteyderne skal 

overholde forpligtelserne i dette direktiv. 

Tjenesteydere bør også sikre relevant og 

løbende uddannelse af deres 

medarbejdere, så de ved, hvordan 

tilgængelige produkter og tjenesteydelser 

skal bruges. Denne uddannelse bør 

omfatte aspekter som levering af 

oplysninger, rådgivning og 

markedsføring. 

 

Ændringsforslag  21 

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 på den ene side nødvendigt 

at indføre tilgængelighedskrav på den mest 

effektive og mindst byrdefulde måde for de 

erhvervsdrivende og medlemsstaterne, især 

ved kun at medtage produkter og 

tjenesteydelser, som er blevet omhyggeligt 

udvalgt, og som bringes i omsætning efter 

anvendelsesdatoen for dette direktiv. På 

den anden side er det nødvendigt at 

muliggøre en effektiv gennemførelse af 

tilgængelighedskravene i dette direktiv for 
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de erhvervsdrivende, ved at der især tages 

hensyn til livscyklussen for 

selvbetjeningsterminaler, billetautomater 

og selvbetjeningsautomater til check-in. 

Derudover bør der tages hensyn til 

SMV'ernes særlige position på det indre 

marked. Desuden bør mikrovirksomheder 

på grund af deres størrelse, ressourcer og 

beskaffenhed ikke være forpligtet til at 

efterleve de tilgængelighedskrav, der er 

fastlagt i dette direktiv, eller være 

forpligtet til at anvende den procedure, 

der er fastlagt i artikel 12, for at blive 

fritaget for forpligtelserne i dette direktiv. 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til direktiv 

Betragtning 20 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (20a) For at sikre et mere velfungerende 

indre marked bør de nationale 

myndigheder gøre brug af de 

tilgængelighedskrav, der er fastlagt i dette 

direktiv, når de anvender de 

tilgængelighedsrelaterede bestemmelser i 

de EU-retsakter, der henvises til i dette 

direktiv. Dette direktiv bør dog ikke ændre 

på den obligatoriske eller frivillige art af 

bestemmelserne i de øvrige EU-retsakter. 

Dette direktiv bør derfor sikre, at når 

tilgængelighedskravene anvendes i 

overensstemmelse med disse øvrige 

retsakter, er disse krav de samme over 

hele Unionen. 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til direktiv 

Betragtning 21 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(21) Kommissionens forslag til Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv34 

(21) Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv (EU) 2016/210234 indeholder 
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indeholder tilgængelighedskrav til et 

bestemt sæt af offentlige organers 

websteder. Derudover foreslås det at skabe 

grundlag for en metode til overvågning og 

indberetning af de relevante websteders 

overholdelse af de krav, der er opført i 

dette direktiv. Både 

tilgængelighedskravene og metoderne til 

overvågning og indberetning i direktivet 

skal anvendes på offentlige organers 

websteder. Med henblik på navnlig at 

sikre, at de relevante myndigheder 

gennemfører samme tilgængelighedskrav 

uanset den type websted, der reguleres, bør 

tilgængelighedskravene i dette direktiv 

tilpasses kravene i det foreslåede direktiv 

om tilgængeligheden af offentlige 

organers websteder. E-handelsaktiviteter 

via den offentlige sektors websteder, der 

ikke er omfattet af nævnte direktiv, er 

omfattet af dette forslag for at sikre, at 

online salg af produkter og tjenesteydelser 

er tilgængeligt for handicappede og ældre, 

uanset om der er tale om offentligt eller 

privat salg. 

tilgængelighedskrav til offentlige organers 

websteder og mobilapplikationer. 

Direktivet indeholder dog også en liste 

over undtagelser, da det indebærer en 

uforholdsmæssig stor byrde at gøre visse 

websteder og mobilapplikationer og visse 

former for indhold på websteder og 

mobilapplikationer fuldt tilgængelige. 
Derudover opstilles grundlag for en 

metode til overvågning og indberetning af 

de relevante websteders og 

mobilapplikationers overholdelse af de 

krav, der er fastsat i nævnte direktiv. Både 

tilgængelighedskravene og metoderne til 

overvågning og indberetning i direktivet 

anvendes på offentlige organers websteder 

og mobilapplikationer. Med henblik på 

navnlig at sikre, at de relevante 

myndigheder gennemfører samme 

tilgængelighedskrav uanset den type 

websted og mobilapplikation, der 

reguleres, bør tilgængelighedskravene i 

dette direktiv tilpasses kravene i direktiv 

(EU) 2016/2102. E-handelsaktiviteter via 

den offentlige sektors websteder og 

mobilapplikationer, der ikke er omfattet af 

nævnte direktiv, er omfattet af dette 

direktiv for at sikre, at online salg af 

produkter og tjenesteydelser er tilgængeligt 

for handicappede og ældre, uanset om der 

er tale om offentligt eller privat salg. 

__________________ __________________ 

34 Forslag til Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv om tilgængeligheden af 

offentlige organers websteder, COM(2012) 

721. 

34 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016 om 

tilgængeligheden af offentlige organers 

websteder og mobilapplikationer (EUT 

L 327 af 2.12.2016, s. 1). 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til direktiv 

Betragtning 22 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (22a) Visse elementer af 

tilgængelighedskravene i dette direktiv, 
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navnlig de i bilag I opførte krav 

vedrørende fremlæggelse af oplysninger, 

er allerede omfattet af eksisterende EU-

retsakter på transportområdet. Disse 

retsakter omfatter Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EF) 

nr. 1371/20071a og Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EU) 1300/20141b 

og Kommissionens forordning (EU) 

nr. 454/20111c om jernbanetransport, 

Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 181/20111d om 

bustransport og Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) nr. 177/20101e om 

maritim transport. Med henblik på at 

sikre reguleringsmæssig konsekvens og 

forudsigelighed for de erhvervsdrivende, 

der er omfattet af disse retsakter, bør de 

relevante krav i dette direktiv anses for at 

være opfyldt i det omfang, de relevante 

dele af retsakterne overholdes. Men i de 

tilfælde, hvor tilgængelighedskravene 

ikke er dækket af disse retsakter, f.eks. 

kravet om at gøre luftfartsselskabers 

websteder tilgængelige, bør dette direktiv 

finde anvendelse. 

 __________________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1371/2007 af 23. 

oktober 2007 om jernbanepassagerers 

rettigheder og forpligtelser (EUT L 315 af 

3.12.2007, s. 14). 

 1b Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1300/2014 af 

18. november 2014 om den tekniske 

specifikation for interoperabilitet 

gældende for tilgængelighed for 

handicappede og bevægelseshæmmede 

personer i EU's jernbanesystem (EUT 

L 356 af 12.12.2014, s. 110). 

 1c Kommissionens forordning (EU) 

nr. 454/2011 af 5. maj 2011 om den 

tekniske specifikation for interoperabilitet 

gældende for delsystemet Trafiktelematik 

for persontrafikken i det transeuropæiske 

jernbanesystem (EUT L 123 af 12.5.2011, 

s. 11). 
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 1d Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 181/2011 af 

16. februar 2011 om buspassagerers 

rettigheder og om ændring af forordning 

(EF) nr. 2006/2004 (EUT L 55 af 

28.2.2011, s. 1). 

 1e Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1177/2010 af 

24. november 2010 om passagerers 

rettigheder ved sørejser og rejser på indre 

vandveje og om ændring af forordning 

(EF) nr. 2006/2004 (EUT L 334 af 

17.12.2010, s. 1). 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til direktiv 

Betragtning 22 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (22b) Dette direktiv har til formål at 

supplere den sektorspecifikke EU-

lovgivning om de aspekter, der ikke er 

omfattet af dette direktiv. 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til direktiv 

Betragtning 22 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (22c) Fastsættelsen af 

anvendelsesområdet for dette direktiv for 

så vidt angår fly-, bus-, tog- og 

søtransport af passagerer bør baseres på 

den nugældende sektorspecifikke 

lovgivning vedrørende 

passagerrettigheder. I det omfang dette 

direktiv ikke finder anvendelse på visse 

typer transporttjenester, bør 

medlemsstaterne kunne tilskynde 

tjenesteydere til at anvende de relevante 

tilgængelighedskrav som fastsat i dette 

direktiv. 
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Ændringsforslag  27 

Forslag til direktiv 

Betragtning 23 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(23) I nogle situationer vil fælles 

tilgængelighedskrav til bebyggede 

omgivelser lette den frie bevægelighed for 

relaterede tjenesteydelser og for personer 

med handicap. Derfor bør dette direktiv 

gøre det muligt for medlemsstaterne at 

medtage bebyggede omgivelser, der 

anvendes til levering af de tjenesteydelser, 

der er omfattet af dette direktiv, og således 

sikre overholdelse af 

tilgængelighedskravene i bilag X. 

(23) I nogle situationer er adgang til 

bygninger og anlæg en forudsætning for, 

at personer med handicap rent faktisk kan 

anvende de tilhørende tjenesteydelser. 

Derfor bør medlemsstaterne i medfør af 

dette direktiv være forpligtede til at 

medtage bygninger og anlæg, der 

anvendes til levering af de tjenesteydelser, 

der er omfattet af dette direktiv, og således 

sikre overholdelse af 

tilgængelighedskravene i bilag X. 

Medlemsstaterne bør imidlertid ikke være 

forpligtede til at ændre deres nationale 

lovgivning eller indføre bestemmelser heri 

vedrørende adgang til bygninger og 

anlæg, hvis de allerede har vedtaget 

national lovgivning, som i tilstrækkelig 

grad omfatter bygninger og anlæg til 

tilhørende tjenesteydelser. 

Tilgængelighedskravene bør kun finde 

anvendelse, når der anlægges ny 

infrastruktur eller foretages omfattende 

renovering. 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til direktiv 

Betragtning 23 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (23a) Såfremt eksisterende EU-retsakter 

indeholder muligheden for frivillige 

tilgængelighedskrav, ændres dette ikke 

som følge af nærværende direktiv. 
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Ændringsforslag  29 

Forslag til direktiv 

Betragtning 24 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(24) Det er nødvendigt at bestemme, at i 

EU-retsakter, som fastsætter forpligtelser 

vedrørende tilgængelighed uden 

tilgængelighedskrav eller specifikationer, 

vil tilgængelighed blive defineret ved 

henvisning til tilgængelighedskravene i 

dette direktiv. Dette er tilfældet i Europa-

Parlamentets og Rådet direktiv 

2014/23/EU35, Europa-Parlamentets og 

Rådet direktiv 2014/24/EU36 og Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/25/EU37, som kræver, at de tekniske 

specifikationer og de tekniske eller 

funktionelle krav til de koncessioner og 

bygge- og anlægsarbejder, som henhører 

under deres anvendelsesområde, tager 

hensyn til kriterier vedrørende "design for 

alle" eller adgangsmuligheder for personer 

med handicap. 

(24) Det er nødvendigt at bestemme, at i 

EU-retsakter, som fastsætter forpligtelser 

vedrørende tilgængelighed uden 

tilgængelighedskrav eller specifikationer, 

vil tilgængelighed blive defineret ved 

henvisning til tilgængelighedskravene i 

dette direktiv. Disse retsakter omfatter 

Europa-Parlamentets og Rådet direktiv 

2014/23/EU35, Europa-Parlamentets og 

Rådet direktiv 2014/24/EU36 og Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/25/EU37, som kræver, at de tekniske 

specifikationer og de tekniske eller 

funktionelle krav til de koncessioner og 

bygge- og anlægsarbejder, som henhører 

under deres anvendelsesområde, tager 

hensyn til kriterier vedrørende "design for 

alle" eller adgangsmuligheder for personer 

med handicap.  

__________________ __________________ 

35 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/23/EU af 26. februar 2014 om 

tildeling af koncessionskontrakter (EUT L 

94 af 28.3.2014, s. 1). 

35 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/23/EU af 26. februar 2014 om 

tildeling af koncessionskontrakter (EUT 

L 94 af 28.3.2014, s. 1). 

36 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/24/EU af 26. februar 2014 om 

offentlige udbud og om ophævelse af 

direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 

28.3.2014, s. 65). 

36 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/24/EU af 26. februar 2014 om 

offentlige udbud og om ophævelse af 

direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 

28.3.2014, s. 65). 

37 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/25/EU af 26. februar 2014 om 

fremgangsmåderne ved indgåelse af 

kontrakter inden for vand- og 

energiforsyning, transport samt 

posttjenester og om ophævelse af direktiv 

2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 

243). 

37 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/25/EU af 26. februar 2014 om 

fremgangsmåderne ved indgåelse af 

kontrakter inden for vand- og 

energiforsyning, transport samt 

posttjenester og om ophævelse af direktiv 

2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, 

s. 243). 
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Ændringsforslag  30 

Forslag til direktiv 

Betragtning 24 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (24a) Forpligtelsen til at sikre 

tilgængelighed i transportinfrastrukturen 

i det transeuropæiske transportnet er 

fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1315/20131a. De 

tilgængelighedskrav, der er fastsat i dette 

direktiv, bør også gælde for visse 

elementer af transportinfrastrukturen, 

som er reguleret ved nævnte forordning, i 

det omfang det vedrører produkter og 

tjenesteydelser omfattet af dette direktiv, 

og at infrastrukturen og de bygninger og 

anlæg, der knyttet til disse tjenesteydelser, 

er beregnet til passagerafbenyttelse. 

 __________________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning nr. 1315/2013/EU af 

11. december 2013 om Unionens 

retningslinjer for udvikling af det 

transeuropæiske transportnet (EUT L 348 

af 20.12.2013, s. 1). 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til direktiv 

Betragtning 24 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (24b) Dette direktiv bør dog ikke ændre 

den obligatoriske eller frivillige karakter 

af bestemmelserne EU's øvrige retsakter 

såsom artikel 67 i direktiv 2014/24/EU om 

kriterier for tildeling af kontrakter, som 

ordregivende myndigheder kan bruge til 

at udpege det økonomisk mest 

fordelagtige tilbud. Eventuelle sociale 

aspekter kan medtages, hvis de menes at 

have tilknytning til det pågældende 

udbuds genstand. Dette direktiv bør 
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således sikre, at når 

tilgængelighedskravene anvendes i 

overensstemmelse med disse øvrige EU-

retsakter, er disse krav de samme over 

hele Unionen. 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til direktiv 

Betragtning 25 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(25) Tilgængelighed bør opnås ved at 

fjerne og forebygge barrierer, helst gennem 

et universelt design eller en "design for 

alle" -tilgang. Tilgængelighed bør ikke 

udelukke tilpasning i rimeligt omfang, når 

det kræves i den nationale ret eller EU-

retten. 

(25) Tilgængelighed bør opnås ved at 

fjerne og forebygge barrierer, helst gennem 

et universelt design eller en "design for 

alle" -tilgang. I henhold til konventionen 

indebærer denne tilgang "udformning af 

produkter, omgivelser, ordninger og 

tilbud, således at de i videst muligt 

omfang kan anvendes af alle personer 

uden behov for tilpasning eller særlig 

udformning". Begrebet "universelt 

design" udelukker i tråd med 

konventionen ikke hjælpemidler til 

særlige grupper af personer, herunder 

personer med handicap, når der er behov 

derfor. Tilgængelighed bør ikke udelukke 

tilpasning i rimeligt omfang, når det 

kræves i den nationale ret eller EU-retten. 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til direktiv 

Betragtning 25 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (25a) Den omstændighed, at et produkt 

eller en tjenesteydelse henhører under 

dette direktivs anvendelsesområde, 

medfører ikke, at dette produkt eller 

tjenesteydelse automatisk er omfattet af 

anvendelsesområdet for Rådets direktiv 

93/42/EØF1a. 

 __________________ 
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 1a Rådets direktiv 93/42/EØF af 14. juni 

1993 om medicinsk udstyr (EFT L 169 af 

12.7.1993, s. 1). 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til direktiv 

Betragtning 25 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (25b) Ved indkredsningen og 

klassificeringen af de behov, som 

personer med handicap har, og som 

produktet eller tjenesteydelsen er bestemt 

til at opfylde, bør princippet om universelt 

design fortolkes i overensstemmelse med 

den generelle bemærkning nr. 2 (2014) 

fra FN's komité for rettigheder for 

personer med handicap til konventionens 

artikel 9. 

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til direktiv 

Betragtning 27 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(27) Dette direktiv bør baseres på 

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 

nr. 768/2008/EF38, da det vedrører 

produkter, der allerede er omfattet af andre 

EU-retsakter og således sikrer konsekvens i 

EU-lovgivningen. 

(27) Dette direktiv bør baseres på 

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 

nr. 768/2008/EF38, da det vedrører 

produkter, der allerede er omfattet af andre 

EU-retsakter og således sikrer konsekvens i 

EU-lovgivningen. De sikkerhedsrelaterede 

bestemmelser i denne afgørelse, f.eks. 

vedrørende tilbagekaldelser, bør 

imidlertid ikke indgå i dette direktiv, 

eftersom et ikke-tilgængeligt produkt ikke 

er et farligt produkt. 

__________________ __________________ 

38 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 

nr. 768/2008/EF af 9. juli 2008 om fælles 

rammer for markedsføring af produkter 

(EUT L 218 af 13.8.2008, s. 82). 

38 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 

nr. 768/2008/EF af 9. juli 2008 om fælles 

rammer for markedsføring af produkter 

(EUT L 218 af 13.8.2008, s. 82). 
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Ændringsforslag  36 

Forslag til direktiv 

Betragtning 28 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(28) Alle erhvervsdrivende, der indgår i 

forsynings- og distributionskæden, bør 

sikre, at de kun gør sådanne produkter 

tilgængelige på markedet, som er i 

overensstemmelse med direktivets 

tilgængelighedskrav. Det er nødvendigt at 

fastlægge en klar og forholdsmæssig 

fordeling af forpligtelserne svarende til 

hver enkelt erhvervsdrivendes rolle i 

forsynings- og distributionsprocessen. 

(28) Alle erhvervsdrivende, der er 

omfattet af dette direktivs 

anvendelsesområde og indgår i forsynings- 

og distributionskæden, bør sikre, at de kun 

gør sådanne produkter tilgængelige på 

markedet, som er i overensstemmelse med 

direktivets tilgængelighedskrav. Det er 

nødvendigt at fastlægge en klar og 

forholdsmæssig fordeling af forpligtelserne 

svarende til hver enkelt erhvervsdrivendes 

rolle i forsynings- og 

distributionsprocessen. 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til direktiv 

Betragtning 29 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(29) De erhvervsdrivende bør være 

ansvarlige for at sikre produkters og 

tjenesteydelsers overensstemmelse i 

forhold til deres rolle i forsyningskæden, 

således at der sikres et højt niveau for 

beskyttelse af tilgængelighed og fair 

konkurrencebetingelser på EU-markedet. 

(29) De erhvervsdrivende bør være 

ansvarlige for at sikre produkters og 

tjenesteydelsers overensstemmelse i 

forhold til deres rolle i forsyningskæden, 

således at der opnås bedre tilgængelighed 

og fair konkurrencebetingelser på EU-

markedet. 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til direktiv 

Betragtning 30 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(30) Fabrikanten er med sin detaljerede 

viden om konstruktions- og 

fremstillingsprocessen den, der bedst kan 

(30) Fabrikanten er med sin detaljerede 

viden om konstruktions- og 

fremstillingsprocessen den, der bedst kan 
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stå for den fuldstændige 

overensstemmelsesvurderingsprocedure. 

De med overensstemmelsesvurderingen 

forbundne forpligtelser påhviler 
fabrikanten. 

stå for den fuldstændige 

overensstemmelsesvurdering. Ansvaret for 

denne overensstemmelsesvurdering bør 

dog ikke udelukkende påhvile fabrikanten. 

En styrket 

markedsovervågningsmyndighed ville 

kunne spille en afgørende rolle i 

vurderingsproceduren. 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til direktiv 

Betragtning 32 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(32) Importører bør sikre, at produkter 

fra tredjelande, der kommer ind på EU-

markedet, overholder 

tilgængelighedskravene i dette direktiv, og 

navnlig at fabrikanterne har underkastet 
produkterne hensigtsmæssige 

overensstemmelsesvurderingsprocedurer. 

(32) Importører bør sikre, at produkter 

fra tredjelande, der kommer ind på EU-

markedet, overholder 

tilgængelighedskravene i dette direktiv, 

idet alle nødvendige informationer stilles 

til rådighed for den kompetente 

markedsovervågningsmyndighed med 

henblik på at underkaste produkterne 

hensigtsmæssige 

overensstemmelsesvurderingsprocedurer. 

 

Ændringsforslag  40 

Forslag til direktiv 

Betragtning 36 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(36) Af hensyn til proportionaliteten bør 

tilgængelighedskrav kun finde anvendelse i 

det omfang, de ikke medfører en 

uforholdsmæssig stor byrde for den 

pågældende erhvervsdrivende, eller kræver 

en ændring af de pågældende produkter og 

tjenester, som vil medføre en 

grundlæggende ændring i 

overensstemmelse med de anførte kriterier. 

(36) Af hensyn til proportionaliteten bør 

tilgængelighedskrav ikke medføre en 

uforholdsmæssig stor byrde for den 

pågældende erhvervsdrivende eller kræve 

en ændring af de pågældende produkter og 

tjenester, som vil medføre en 

grundlæggende ændring i 

overensstemmelse med de anførte kriterier. 

Ikke desto mindre er det nødvendigt at 

indføre kontrolmekanismer med henblik 

på at verificere, at en undtagelse fra 

anvendelsen af tilgængelighedskravene er 
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berettiget. 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til direktiv 

Betragtning 36 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (36a) Når det vurderes, om overholdelse 

af tilgængelighedskravene medfører en 

uforholdsmæssig stor byrde for den 

erhvervsdrivende, bør der tages hensyn til 

virksomhedens størrelse, ressourcer og 

beskaffenhed samt de anslåede 

omkostninger og fordele ved overholdelse 

i forhold til den anslåede fordel for 

personer med handicap. Der bør i denne 

cost-benefit-analyse bl.a. tages hensyn til, 

hvor ofte og hvor længe det pågældende 

produkt eller den pågældende 

tjenesteydelse anvendes, herunder det 

anslåede antal personer med handicap, 

som anvender det pågældende produkt 

eller den pågældende tjenesteydelse, og 

livscyklussen for den infrastruktur og de 

produkter, der anvendes til levering af 

tjenesteydelsen, samt om der findes gratis 

alternativer, herunder fra 

personbefordringsvirksomheder. Kun 

berettigede grunde bør tages i 

betragtning, når det vurderes, om 

tilgængelighedskravene ikke kan 

overholdes, fordi det medfører en 

uforholdsmæssig stor byrde. Manglende 

prioritering, tid eller viden betragtes ikke 

som berettigede grunde. 

Ændringsforslag  42 

Forslag til direktiv 

Betragtning 39 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(39) Med henblik på at gøre det lettere at 

vurdere overensstemmelsen med gældende 

krav er det nødvendigt at fastsætte 

bestemmelser om en formodning om 

(39) Med henblik på at gøre det lettere at 

vurdere overensstemmelsen med gældende 

tilgængelighedskrav er det nødvendigt at 

fastsætte bestemmelser om en formodning 
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overensstemmelse for produkter og 

tjenesteydelser, som er i overensstemmelse 

med frivillige harmoniserede standarder, 

der er vedtaget i henhold til Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 1025/201239, når der skal fastsættes 

detaljerede tekniske specifikationer. 

Kommissionen har allerede udstedt en 

række standardiseringsanmodninger 

vedrørende tilgængelighed til de 

europæiske standardiseringsorganisationer, 

som ville være relevante ved udarbejdelsen 

af harmoniserede standarder. 

om overensstemmelse for produkter og 

tjenesteydelser, som er i overensstemmelse 

med frivillige harmoniserede standarder, 

der er vedtaget i henhold til Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 1025/201239, når der skal fastsættes 

detaljerede tekniske specifikationer. 

Kommissionen har allerede udstedt en 

række standardiseringsanmodninger 

vedrørende tilgængelighed til de 

europæiske standardiseringsorganisationer, 

som ville være relevante ved udarbejdelsen 

af harmoniserede standarder. 

__________________ __________________ 

39 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. 

oktober 2012 om europæisk 

standardisering, om ændring af Rådets 

direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 

98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 

2009/23/EF og 2009/105/EF og om 

ophævelse af Rådets beslutning 87/95/EØF 

og Europa-Parlamentets og Rådets 

afgørelse nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 af 

14.11.2012, s. 12). 

39 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1025/2012 af 

25. oktober 2012 om europæisk 

standardisering, om ændring af Rådets 

direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 

98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 

2009/23/EF og 2009/105/EF og om 

ophævelse af Rådets beslutning 87/95/EØF 

og Europa-Parlamentets og Rådets 

afgørelse nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 af 

14.11.2012, s. 12). 

 

Ændringsforslag  43 

Forslag til direktiv 

Betragtning 39 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (39a) Forordning (EU) nr. 1025/2012 

fastsætter en procedure for formel 

indsigelse mod harmoniserede standarder, 

der anses for ikke at opfylde kravene i 

dette direktiv. 

 

Ændringsforslag  44 

Forslag til direktiv 

Betragtning 40 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(40) Hvor der ikke findes 

harmoniserede standarder, og hvis sådanne 

er nødvendige med 

markedsharmonisering for øje, bør 
Kommissionen kunne vedtage 

gennemførelsesretsakter, der fastlægger 

fælles tekniske specifikationer for de i 

dette direktiv fastsatte 

tilgængelighedskrav. 

(40) Europæiske standarder bør være 

markedsbaserede, tage hensyn til 

offentlighedens interesse samt de politiske 

målsætninger, som klart er fastslået i 

Kommissionens anmodning til en eller 

flere europæiske 

standardiseringsorganisationer om udkast 

til harmoniserede standarder, og være 

konsensusbaserede. Anvendelse af 

tekniske specifikationer bør derfor kun 

være en sidste udvej. Kommissionen bør 

kunne vedtage tekniske specifikationer, 

f.eks. når standardiseringsprocessen er 

blokeret på grund af manglende enighed 

mellem interessenterne, som kan skabe 

unødige forsinkelser i indførelsen af et 

krav, der uden vedtagelse af en passende 

standard ville være umulig at 

gennemføre, f.eks. interoperabilitet. 

Kommissionen bør afsætte tilstrækkelig 

tid mellem vedtagelsen af en anmodning 

til en eller flere europæiske 

standardiseringsorganisationer om udkast 

til harmoniserede standarder og 

vedtagelsen af tekniske specifikationer 

vedrørende det samme 

tilgængelighedskrav. Kommissionen bør 

ikke kunne vedtage tekniske 

specifikationer, hvis den ikke tidligere har 

forsøgt at få tilgængelighedskravene 

omfattet af det europæiske 

standardiseringssystem. Kommissionen 

bør ikke anvende proceduren for 

vedtagelse af tekniske specifikationer til at 

omgå det europæiske 

standardiseringssystem. 

Ændringsforslag  45 

Forslag til direktiv 

Betragtning 40 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (40a) Med henblik på at fastsætte 

harmoniserede standarder og tekniske 

specifikationer, der overholder 
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tilgængelighedskravene i dette direktiv for 

produkter og tjenesteydelser så effektivt 

som muligt, bør Kommissionen, hvor det 

er praktisk gennemførligt, inddrage de 

europæiske paraplyorganisationer, der 

repræsenterer personer med handicap, og 

alle andre relevante interesserede parter i 

beslutningsprocessen. 

 

Ændringsforslag  46 

Forslag til direktiv 

Betragtning 42 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (42a) Ved udførelsen af 

markedsovervågning af produkter bør 

markedsovervågningsmyndighederne 

gennemgå vurderingen i samarbejde med 

personer med handicap og de 

organisationer, der repræsenterer disse og 

deres interesser. 

 

Ændringsforslag  47 

Forslag til direktiv 

Betragtning 44 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(44) CE-mærkningen er et udtryk for 

produktets overensstemmelse med 

tilgængelighedskravene i dette direktiv og 

det synlige resultat af en omfattende 

proces med overensstemmelsesvurdering i 

bred forstand. Dette direktiv bør følge de 

generelle principper for anvendelse af CE-

mærkningen i Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 765/200840 om 

kravene til akkreditering og 

markedsovervågning i forbindelse med 

markedsføring af produkter. 

(44) Dette direktiv bør følge de 

generelle principper for anvendelse af 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 765/200840 om kravene til 

akkreditering og markedsovervågning i 

forbindelse med markedsføring af 

produkter. Ud over 

overensstemmelseserklæringen bør 

fabrikanten på en omkostningseffektiv 

måde oplyse forbrugerne om 

tilgængeligheden af sine produkter ved 

hjælp af en meddelelse på emballagen. 

__________________ __________________ 

40 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 

40 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 
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2008 om kravene til akkreditering og 

markedsovervågning i forbindelse med 

markedsføring af produkter og om 

ophævelse af forordning (EØF) nr. 339/93 

(EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30). 

2008 om kravene til akkreditering og 

markedsovervågning i forbindelse med 

markedsføring af produkter og om 

ophævelse af forordning (EØF) nr. 339/93 

(EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30). 

 

Ændringsforslag  48 

Forslag til direktiv 

Betragtning 45 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(45) I overensstemmelse med 

forordning (EF) nr. 765/2008 erklærer 

fabrikanten ved at anbringe CE-

mærkningen, at produktet opfylder alle 

gældende krav, og at han påtager sig det 

fulde ansvar herfor. 

(45) Et produkts manglende opfyldelse 

af de i artikel 3 fastsatte 

tilgængelighedskrav anses ikke i sig selv 

for at udgøre en alvorlig risiko som 

defineret i artikel 20 i forordning (EF) 

nr. 765/2008. 

 

Ændringsforslag  49 

Forslag til direktiv 

Betragtning 48 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(48) Medlemsstaterne forventes at sikre, 

at markedsovervågningsmyndighederne 

kontrollerer, at de erhvervsdrivende 

opfylder de kriterier, der er omhandlet i 

artikel 12, stk. 3, i overensstemmelse med 

kapitel V. 

(48) Medlemsstaterne forventes at sikre, 

at markedsovervågningsmyndighederne 

kontrollerer, at de erhvervsdrivende 

opfylder de kriterier, der er omhandlet i 

artikel 12, stk. 3, i overensstemmelse med 

kapitel V, og at de afholder regelmæssige 

høringer med organisationer, der 

repræsenterer personer med handicap. 

 

Ændringsforslag  50 

Forslag til direktiv 

Betragtning 48 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (48a) Nationale databaser med alle 

relevante oplysninger om graden af 

tilgængelighed af de i dette direktiv 
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opførte produkter og tjenesteydelser ville 

muliggøre en bedre inddragelse af 

personer med handicap og deres 

organisationer i markedsovervågningen. 

 

Ændringsforslag  51 

Forslag til direktiv 

Betragtning 49 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(49) Medlemsstaterne forventes at sikre, 

at de i artikel 22 omhandlede kompetente 

myndigheder underretter Kommissionen 

om anvendelsen af de i artikel 22, stk. 1, 

omhandlede undtagelser, og at inkludere 

den i stk. 2 omhandlede vurdering i 

overensstemmelse med kapitel VI. 

(49) Medlemsstaterne bør sikre, at de 

kompetente myndigheder underretter 

Kommissionen om anvendelsen af de i 

artikel 22 fastsatte undtagelser. Den 

indledende vurdering, som foretages af 

den pågældende kompetente myndighed, 

bør fremsendes til Kommissionen på 

dennes anmodning. Når det vurderes, om 

overholdelse af tilgængelighedskravene 

medfører en uforholdsmæssig stor byrde 

for den kompetente myndighed, bør der 

tages hensyn til den kompetente 

myndigheds størrelse, ressourcer og 

beskaffenhed samt de anslåede 

omkostninger og fordele ved overholdelse 

i forhold til den anslåede fordel for 

personer med handicap. Der bør i denne 

cost-benefit-analyse bl.a. tages hensyn til, 

hvor ofte og hvor længe det pågældende 

produkt eller den pågældende 

tjenesteydelse anvendes, herunder det 

anslåede antal personer med handicap, 

som anvender det pågældende produkt 

eller den pågældende tjenesteydelse, og 

livscyklussen for den infrastruktur og de 

produkter, der anvendes til levering af 

tjenesteydelsen, samt om der findes gratis 

alternativer, herunder fra 

personbefordringsvirksomheder. Kun 

berettigede grunde bør tages i 

betragtning, når det vurderes, om 

overholdelse af tilgængelighedskravene 

medfører en uforholdsmæssig stor byrde. 

Manglende prioritering, tid eller viden 

betragtes ikke som berettigede grunde. 
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Ændringsforslag  52 

Forslag til direktiv 

Betragtning 50 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(50) Der bør fastsættes en 

beskyttelsesprocedure, som kun finder 

anvendelse i tilfælde af uenighed mellem 

medlemsstaterne om en foranstaltning 

truffet af en medlemsstat, hvorved de 

berørte parter orienteres om påtænkte 

foranstaltninger vedrørende produkter, der 

ikke overholder dette direktivs 

tilgængelighedskrav. Herved vil 

markedsovervågningsmyndighederne i 

samarbejde med de relevante 

erhvervsdrivende få mulighed for i en 

tidligere fase at gribe ind over for sådanne 

produkter. 

(50) Der bør fastsættes en 

beskyttelsesprocedure, som kun finder 

anvendelse i tilfælde af uenighed mellem 

medlemsstaterne om en foranstaltning 

truffet af en medlemsstat, hvorved de 

berørte parter orienteres om påtænkte 

foranstaltninger vedrørende produkter, der 

ikke overholder dette direktivs 

tilgængelighedskrav. Herved vil 

markedsovervågningsmyndighederne i 

samarbejde med organisationer, der 

repræsenterer personer med handicap, og 

med de relevante erhvervsdrivende få 

mulighed for i en tidligere fase at gribe ind 

over for sådanne produkter. 

 

Ændringsforslag  53 

Forslag til direktiv 

Betragtning 51 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (51a) Med henblik på at sikre behørig 

anvendelse af proportionalitetsprincippet 

med hensyn til de forpligtelser, der 

vedrører identificering af 

erhvervsdrivende og de kriterier, der skal 

anvendes til vurdering af, om 

overholdelse af en forpligtelse i henhold 

til dette direktiv medfører en 

uforholdsmæssig stor byrde, bør 

Kommissionen tillægges beføjelse i 

medfør af artikel 290 i TEUF til at 

vedtage retsakter, der fastsætter den 

periode, hvori de erhvervsdrivende skal 

være i stand til at identificere alle de 

erhvervsdrivende, der har forsynet dem 

med et produkt, eller til hvem de har 
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leveret et produkt, og vedtagelse af 

retningslinjer samt fastlæggelse af de 

kriterier, der skal tages hensyn til for så 

vidt angår alle produkter og 

tjenesteydelser, som er omfattet af dette 

direktiv, når det vurderes, om byrden skal 

betragtes som uforholdsmæssig stor, uden 

at disse kriterier ændres. Denne periode 

bør fastsættes i forholdsmæssig afpasning 

til produktets livscyklus. Det er navnlig 

vigtigt, at Kommissionen gennemfører 

relevante høringer under sit forberedende 

arbejde, herunder på ekspertniveau, og at 

disse høringer gennemføres i 

overensstemmelse med principperne i den 

interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 

om bedre lovgivning1a. For at sikre lige 

deltagelse i forberedelsen af delegerede 

retsakter bør Europa-Parlamentet og 

Rådet navnlig modtage alle dokumenter 

på samme tid som medlemsstaternes 

eksperter, og deres eksperter bør have 

systematisk adgang til møder i 

Kommissionens ekspertgrupper, der 

beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter. 

 __________________ 

 1a EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1. 

 

Ændringsforslag  54 

Forslag til direktiv 

Betragtning 51 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (51b) Medlemsstaterne bør sikre, at der 

findes passende og virkningsfulde midler 

til at sikre efterlevelse af dette direktiv og 

etablere passende kontrolmekanismer i 

denne henseende såsom efterfølgende 

kontrol af 

markedsovervågningsmyndighederne med 

henblik på at verificere, at en undtagelse 

fra anvendelsen af 

tilgængelighedskravene er berettiget. Ved 

behandlingen af klager vedrørende 
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tilgængelighed bør medlemsstaterne 

overholde de generelle principper for god 

forvaltning og navnlig deres 

tjenestemænds forpligtelse til at sikre, at 

der træffes afgørelse i alle klager inden 

for en rimelig tidsfrist. 

 

Ændringsforslag  55 

Forslag til direktiv 

Betragtning 52 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (52a) Medlemsstaterne bør sikre, at der 

er virkningsfulde og hurtigtvirkende 

klagemuligheder til rådighed mod 

beslutninger, som træffes af 

kontraherende myndigheder og 

kontraherende enheder om, hvorvidt en 

given kontrakt omfatter 

anvendelsesområdet for direktiv 

2014/24/EU og 2014/25/EU. I betragtning 

af de eksisterende juridiske rammer for 

klagemuligheder på disse områder, der er 

omfattet af direktiv 2014/24/EU og 

2014/25/EU, bør disse områder imidlertid 

undtages fra bestemmelserne i dette 

direktiv vedrørende håndhævelse og 

sanktioner. En sådan undtagelse 

tilsidesætter ikke de forpligtelser, der 

påhviler medlemsstaterne i medfør af 

traktaterne til at tage alle fornødne skridt 

til at garantere anvendelse og virkning af 

EU-retten. 

 

 

Ændringsforslag  56 

Forslag til direktiv 

Betragtning 53 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (53a) Tilgængelighedskravene fastsat i 

dette direktiv bør gælde for produkter, der 

bringes i omsætning på EU-markedet 

efter anvendelsesdatoen for de nationale 
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tiltag til gennemførelse af dette direktiv i 

national ret, herunder for brugte eller 

genanvendte produkter, der importeres fra 

tredjelande og bringes i omsætning på 

EU-markedet efter denne dato. 

 

Ændringsforslag  57 

Forslag til direktiv 

Betragtning 53 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (53b) Offentlige kontrakter om bygge-og 

anlægsarbejder, indkøb eller 

tjenesteydelser, der er omfattet af direktiv 

2014/24/EU eller direktiv 2014/25/EU, og 

som er indgået før datoen for dette 

direktivs ikrafttræden, bør dog fortsat 

opfyldes i overensstemmelse med de 

tilgængelighedskrav, der måtte fremgå af 

de pågældende offentlige kontrakter. 

 

Ændringsforslag  58 

Forslag til direktiv 

Betragtning 53 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (53c) Med henblik på at give 

tjenesteydere tilstrækkelig tid til at tilpasse 

sig de krav, der er fastsat i dette direktiv, 

er det nødvendigt at fastsætte en 

overgangsperiode, i hvilken produkter 

anvendt til at yde en tjenesteydelse ikke 

behøver at efterleve 

tilgængelighedskravene fastsat i dette 

direktiv. I betragtning af omkostningerne 

og den lange livscyklus for 

pengeautomater, billetautomater og 

selvbetjeningsautomater til check-in er det 

hensigtsmæssigt at fastsætte, at sådanne 

automater, hvis de bruges til at yde 

tjenesteydelser, fortsat kan anvendes indtil 

udløbet af deres økonomisk tjenlige 
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livscyklus. 

 

Ændringsforslag  59 

Forslag til direktiv 

Betragtning 54 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (54a) Udbredelse af applikationer, der 

leverer oplysninger baseret på 

geodatatjenester, bidrager til gøre 

personer med handicap uafhængige og til, 

at de kan bevæge sig sikkert. De geodata, 

der anvendes af sådanne applikationer, 

bør gøre det muligt at levere oplysninger, 

der er tilpasset de særlige behov for 

personer med handicap. 

 

Ændringsforslag  60 

Forslag til direktiv 

Artikel - 1 (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel -1 

 Genstand 

 Formålet med dette direktiv er at fjerne og 

forhindre barrierer, som skyldes 

afvigende tilgængelighedskrav, og som 

indvirker på den fri bevægelighed i 

medlemsstaterne for produkter og 

tjenesteydelser, der er omfattet af dette 

direktiv. Det sigter også mod at bidrage til 

et velfungerende indre marked gennem 

indbyrdes tilnærmelse af 

medlemsstaternes love og administrative 

bestemmelser for så vidt angår 

tilgængelighedskrav for visse produkter 

og tjenesteydelser. 
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Ændringsforslag  61 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kapitel I, II-V og VII finder 

anvendelse på følgende produkter: 

1. Kapitel I, II-V og VII finder 

anvendelse på følgende produkter, som 

bringes på EU-markedet efter den ... 

[anvendelsesdatoen for dette direktiv]: 

 

Ændringsforslag  62 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) computerhardware til generelle 

formål og operativsystemer 

a) computerhardware til generelle 

formål og deres indbyggede 

operativsystemer beregnet til at blive brugt 

af forbrugere 

 

Ændringsforslag  63 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – litra b – nr. iii a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 iiia) betalingsterminaler 

 

Ændringsforslag  64 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) forbrugerterminaludstyr med 

avanceret databehandlingskapacitet til 

telefontjenester 

c) forbrugerterminaludstyr til 

telefontjenester 
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Ændringsforslag  65 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) forbrugerterminaludstyr med 

avanceret databehandlingskapacitet 

relateret til audiovisuelle medietjenester. 

d) forbrugerterminaludstyr relateret til 

audiovisuelle medietjenester. 

 

Ændringsforslag  66 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – litra d a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) e-bogslæsere. 

 

Ændringsforslag  67 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Kapitel I, II-V og VII finder 

anvendelse på følgende tjenesteydelser: 

2. Uden at det berører artikel 27, 

finder kapitel I, II-V og VII anvendelse på 

følgende tjenesteydelser, der leveres efter 

den ... [anvendelsesdatoen for dette 

direktiv]: 

 

Ændringsforslag  68 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 2 – litra -a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -a) operativsystemer, når disse er 

indbygget i computerhardware og leveres 

som immaterielle goder til forbrugerne 
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Ændringsforslag  69 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) telefontjenester og relateret 

forbrugerterminaludstyr med avanceret 

databehandlingskapacitet 

a) telefontjenester og relateret 

forbrugerterminaludstyr 

 

Ændringsforslag  70 

Forslag til direktivArtikel 1 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) audiovisuelle medietjenester og 

relateret forbrugerudstyr med avanceret 

databehandlingskapacitet 

b) audiovisuelle medietjenester 

baseret på websteder og mobile enheder 

 

Ændringsforslag  71 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 2 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) banktjenester d) forbrugerorienterede banktjenester 

 

Ændringsforslag  72 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 2 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) e-bøger e) e-bøger og tilknyttet udstyr, der 

anvendes til levering af de tjenesteydelser, 

som tjenesteyderen udfører, og adgang 

hertil 

 

Ændringsforslag  73 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 3 – litra a 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) offentlige kontrakter og 

koncessioner, der er omfattet af direktiv 

2014/23/EU42, direktiv 2014/24/EU og 

direktiv 2014/25/EU. 

a) offentlige kontrakter og 

koncessioner, der er omfattet af direktiv 

2014/23/EU42, direktiv 2014/24/EU og 

direktiv 2014/25/EU, som er udformet 

eller indgået efter den ... 

[anvendelsesdatoen for dette direktiv] 

__________________  

42 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/23/EU af 26. februar 2014 om 

tildeling af koncessionskontrakter (EUT L 

94 af 28.3.2014, s. 1). 

 

 

Ændringsforslag  74 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 3 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) udarbejdelse og gennemførelse af 

programmer i henhold til Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for 

Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling, Den Europæiske 

Socialfond, Samhørighedsfonden, Den 

Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 

af Landdistrikterne og Den Europæiske 

Hav- og Fiskerifond43, og Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 1304/201344. 

b) udarbejdelse og gennemførelse af 

programmer i henhold til Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 1303/201343, og Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EU) nr. 

1304/201344, som er vedtaget eller 

implementeret ... efter [datoen for dette 

direktivs ikrafttræden] 

__________________ __________________ 

43 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. 

december 2013 om fælles bestemmelser for 

Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling, Den Europæiske 

Socialfond, Samhørighedsfonden, Den 

Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 

af Landdistrikterne og Den Europæiske 

Hav- og Fiskerifond og om generelle 

bestemmelser for Den Europæiske Fond 

for Regionaludvikling, Den Europæiske 

43 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. 

december 2013 om fælles bestemmelser for 

Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling, Den Europæiske 

Socialfond, Samhørighedsfonden, Den 

Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 

af Landdistrikterne og Den Europæiske 

Hav- og Fiskerifond og om generelle 

bestemmelser for Den Europæiske Fond 

for Regionaludvikling, Den Europæiske 
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Socialfond, Samhørighedsfonden og Den 

Europæiske Hav- og Fiskerifond og om 

ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 

1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 

320). 

Socialfond, Samhørighedsfonden og Den 

Europæiske Hav- og Fiskerifond og om 

ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 

1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 

320). 

44 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1304/2013 af 17. 

december 2013 om Den Europæiske 

Socialfond og om ophævelse af Rådets 

forordning (EF) nr. 1081/2006. 

44 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1304/2013 af 17. 

december 2013 om Den Europæiske 

Socialfond og om ophævelse af Rådets 

forordning (EF) nr. 1081/2006 (EUT L 347 

af 20.12.2013, s. 470). 

 

Ændringsforslag  75 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 3 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) udbudsprocedurer vedrørende 

offentlig personbefordring med jernbane 

og ad vej i henhold til Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EF) nr. 1370/200745. 

c) offentlige 

tjenesteydelseskontrakter vedrørende 

offentlig personbefordring med jernbane 

og ad vej i henhold til Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EF) nr. 1370/200745, 

som tildeles efter... [datoen for dette 

direktivs ikrafttræden] enten gennem 

konkurrencebaserede udbud eller direkte 

__________________ __________________ 

45 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. 

oktober 2007 om offentlig 

personbefordring med jernbane og ad vej 

og om ophævelse af Rådets forordning 

(EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/70 

(EUT L 315 af 3.12.2007, s. 1). 

45 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. 

oktober 2007 om offentlig 

personbefordring med jernbane og ad vej 

og om ophævelse af Rådets forordning 

(EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/70 

(EUT L 315 af 3.12.2007, s. 1). 

 

Ændringsforslag  76 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 3 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) transportinfrastruktur i 

overensstemmelse med Europa-

d) transportinfrastruktur i 

overensstemmelse med forordning (EU) nr. 
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Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 1315/201346. 

1315/2013, der er udformet eller 

konstrueret efter... [datoen for dette 

direktivs ikrafttræden] 

__________________  

46 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning nr. 1315/2013/EU af 11. 

december 2013 om Unionens 

retningslinjer for udvikling af det 

transeuropæiske transportnet (EUT L 348 

af 20.12.2013, s. 1). 

 

  

Ændringsforslag  77 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 3 – litra d a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) de eksisterende forordninger om 

transporttjenester med henblik på at opnå 

større konsekvens mellem dem og for at 

inddrage intermodale aspekter, der er 

nødvendige for at opnå uhindret adgang; 

disse forordninger skal danne grundlag 

for bestemmelser om tilgængelighed af 

transport- og mobilitetstjenester. 

 

Ændringsforslag  78 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Stk. 3 finder kun anvendelse på de 

produkter og tjenesteydelser, der er 

omhandlet i stk. 1 og 2. 

 

Ændringsforslag  79 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 3 b (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3b. Dette direktiv finder ikke 

anvendelse på følgende indhold på 

websteder og i applikationer til mobile 

enheder: 

 a)  filformater fra kontorprogrammer, 

der er offentliggjort inden ... [datoen for 

dette direktivs ikrafttræden] 

 b) onlinekort og 

kortlægningstjenester, såfremt de 

væsentlige oplysninger gives på en 

tilgængelig digital måde for så vidt angår 

kort, der er bestemt til navigationsbrug 

 c)  tredjepartsindhold, der hverken er 

finansieret eller udviklet af den 

pågældende erhvervsdrivende eller 

kompetente myndighed, eller kontrolleres 

af denne 

 d) indhold på websteder og i 

applikationer til mobile enheder, der 

kvalificeres som arkiver, hvilket betyder, 

at de kun indeholder indhold, der ikke er 

opdateret eller redigeret efter.... [datoen 

for dette direktivs ikrafttræden]. 

 

Ændringsforslag  80 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 1a 

 Undtagelse af mikrovirksomheder 

 Dette direktiv finder ikke anvendelse på 

mikrovirksomheder, der fremstiller, 

importerer eller distribuerer produkter og 

tjenesteydelser, der falder inden for dets 

anvendelsesområde. 

 

 



 

RR\1125427DA.docx 45/406 PE597.391v02-00 

 DA 

Ændringsforslag  81 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1) "tilgængelige produkter og 

tjenesteydelser": produkter og 

tjenesteydelser, som er identificerbare, 

anvendelige og forståelige for personer 

med funktionelle begrænsninger, 

herunder personer med handicap, på lige 

fod med andre 

1) "tilgængelige produkter og 

tjenesteydelser": produkter og 

tjenesteydelser, som er opfattelige, 

anvendelige og forståelige for personer 

med handicap, og som er tilstrækkelig 

robuste til, at de kan anvende dem 

 

Ændringsforslag  82 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2) "universelt design" eller "design 

for alle": udformning af produkter, 

omgivelser, ordninger og tjenesteydelser, 

således at de i videst muligt omfang kan 

anvendes af alle personer uden behov for 

tilpasning eller særlig udformning; 

"universelt design" udelukker ikke 

hjælpemidler til særlige grupper af 

personer med funktionelle 

begrænsninger, herunder personer med 

handicap, når der er behov derfor 

udgår 

 

Ændringsforslag  83 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a) "tjenesteydelse": en tjenesteydelse 

som defineret i artikel 4, nr. 1), i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2006/123/EF1a 

 ____________________ 
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 1aEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2006/123/EF af 12. december 2006 om 

tjenesteydelser i det indre marked (EUT L 

376 af 27.12.2006, s. 36). 

 

Ændringsforslag  84 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5b) "tjenesteudbyder": en fysisk eller 

juridisk person, der tilbyder eller udfører 

en tjenesteydelse rettet mod EU-markedet 

 

Ændringsforslag  85 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 16 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 16a) "SMV": en lille eller mellemstor 

virksomhed som defineret i 

Kommissionens henstilling 2003/361/EF1a 

 ____________________ 

 1a Kommissionens henstilling 

2003/361/EF af 6. maj 2003 om 

definitionen af mikrovirksomheder, små 

og mellemstore virksomheder (EUT L 124 

af 20.5.2003, s. 36). 

 

Ændringsforslag  86 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 19 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

19) "tilbagekaldelse": enhver 

foranstaltning, der har til formål at opnå, 

at et produkt, der allerede er gjort 

tilgængeligt for slutbrugeren, returneres 

udgår 
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Ændringsforslag  87 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 20 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 20a) "forbrugerorienterede 

banktjenester": tjenester, der gør det 

muligt for forbrugere at åbne og anvende 

betalingskonti med basale funktioner i 

Unionen som omhandlet i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/92/EU1a 

 ____________________ 

 1b Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/92/EU af 23. juli 2014 om 

sammenlignelighed af gebyrer i 

forbindelse med betalingskonti, flytning af 

betalingskonti og adgang til 

betalingskonti med basale funktioner 

(EUT L 257 af 28.8.2014, s. 214). 

 

Ændringsforslag  88 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

21) "elektronisk handel": online salg af 

produkter og tjenesteydelser. 

21) "elektronisk handel": online salg af 

produkter og tjenesteydelser fra 

virksomhed til forbrugere, som er omfattet 

af anvendelsesområdet for Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2000/31/EF1a. 

 ____________________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse 

retlige aspekter af 

informationssamfundstjenester, navnlig 

elektronisk handel, i det indre marked 

("Direktivet om elektronisk handel") 

(EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1). 
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Ændringsforslag  89 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 21a) "flytransport af passagerer": 

tjenesteydelser udført af 

luftfartsselskaber, rejsearrangører og 

lufthavnes forvaltningsorganer, jf. 

definitionerne i artikel 2, litra b)-f), i 

Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1107/20061a 

 ____________________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1107/2006 af 5. juli 

2006 om handicappede og 

bevægelseshæmmede personers 

rettigheder, når de rejser med fly (EUT L 

204 af 26.7.2006, s. 1). 

 

Ændringsforslag  90 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 21b) "bustransport af passagerer": 

tjenesteydelser omfattet af artikel 2, stk. 1 

og 2, i forordning (EU) nr. 181/2011 

 

Ændringsforslag  91 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21 c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 21c) "togtransport af passagerer": al 

persontrafik med jernbane omfattet af 

artikel 2, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 

1371/2007 
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Ændringsforslag  92 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21 d (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 21d) "søtransport af passagerer": 

passagertransporttjenester omfattet af 

artikel 2, stk. 1, i forordning (EU) nr. 

1177/2010 

 

Ændringsforslag  93 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Følgende selvbetjeningsterminaler: 

pengeautomater, billetautomater og 

selvbetjeningsautomater til check-in skal 

overholde de krav, der er fastsat i afdeling 

II i bilag I. 

3. Følgende selvbetjeningsterminaler: 

pengeautomater, billetautomater, 

selvbetjeningsautomater til check-in og 

betalingsterminaler skal overholde de 

krav, der er fastsat i afdeling II i bilag I. 

 

Ændringsforslag  94 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Telefontjenester, herunder 

alarmtjenester og relateret 

forbrugerterminaludstyr med avanceret 

databehandlingskapacitet, skal overholde 

de krav, der er fastsat i afdeling III i bilag 

I. 

4. Telefontjenester, herunder 

alarmtjenester og relateret 

forbrugerterminaludstyr, skal overholde de 

krav, der er fastsat i afdeling III i bilag I. 

 

Ændringsforslag  95 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 5 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Audiovisuelle medietjenester og 

relateret forbrugerudstyr med avanceret 

databehandlingskapacitet skal overholde 

de krav, der er fastsat i afdeling IV i bilag 

I. 

5. Audiovisuelle medietjenesters 

websteder og mobilbaserede tjenester samt 

relateret forbrugerudstyr skal overholde de 

krav, der er fastsat i afdeling IV i bilag I. 

 

Ændringsforslag  96 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Fly-, bus-, tog- og søtransport, 

relaterede websteder, tjenester til mobile 

enheder, intelligente billetsystemer og 

tidstro oplysninger samt 

selvbetjeningsterminaler, billetautomater 

og selvbetjeningsautomater til check-in, 

der anvendes til passagertransporttjenester, 

skal overholde de relevante krav i afdeling 

V i bilag I. 

6. Fly-, bus-, tog- og søtransport af 

passagerer, relaterede websteder, tjenester 

til mobile enheder, intelligente 

billetsystemer og tidstro oplysninger samt 

selvbetjeningsterminaler, billetautomater 

og selvbetjeningsautomater til check-in, 

der anvendes til passagertransporttjenester, 

skal overholde de relevante krav i afdeling 

V i bilag I, når disse krav ikke allerede er 

dækket gennem følgende: 

 a) for jernbanetransportens 

vedkommende forordning (EF) nr. 

1371/2007, forordning (EU) nr. 

1300/2014 og forordning (EU) nr. 

454/2011 

 b) for bustransportens vedkommende 

forordning (EU) nr. 181/2011 

 c) for søtransportens vedkommende 

forordning (EU) nr. 1177/2010, eller 

 d)  for flytransportens vedkommende 

forordning (EF) nr. 1107/2006. 

 

Ændringsforslag  97 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 7 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Banktjenester, websteder for disse, 

banktjenester til mobile enheder, 

selvbetjeningsterminaler, herunder 

pengeautomater, der anvendes til levering 

af banktjenester, skal overholde de krav, 

der er fastsat i afsnit VI i bilag I. 

7. forbrugerorienterede 

banktjenester, websteder for disse, 

banktjenester til mobile enheder, 

selvbetjeningsterminaler, herunder 

betalingsterminaler og pengeautomater, 

der anvendes til levering af banktjenester, 

skal overholde de krav, der er fastsat i 

afsnit VI i bilag I. 

 

Ændringsforslag  98 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8. E-bøger skal overholde de krav, der 

er fastsat i afdeling VII i bilag I. 

8. E-bøger og tilhørende udstyr skal 

overholde de krav, der er fastsat i afdeling 

VII i bilag I. 

 

Ændringsforslag  99 

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 og anlæg, der anvendes af 

kunder, der køber 

personbefordringsydelser, herunder det 

miljø, der forvaltes af leverandører af 

tjenesteydelser og operatører af 

infrastruktur, samt bygninger og anlæg, 

der anvendes af kunder til 

forbrugerorienterede banktjenester og 

telefonioperatørers kundeservicecentre og 

butikker, for så vidt angår opførelse af ny 

infrastruktur eller renoveringer, der 

medfører en væsentlig ændring af 

strukturen i den eksisterende bygning skal 

overholde tilgængelighedskravene, jf. 

afdeling X i bilag I, for at maksimere 

anvendelsen heraf for personer med 
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handicap Dette berører ikke Unionens 

retsakter og national lovgivning til 

beskyttelse af nationale skatte af 

kunstnerisk, historisk og arkæologisk 

værdi. 

 Medlemsstater, der allerede har indført 

national lovgivning om 

tilgængelighedskrav for så vidt angår 

bygninger og anlæg på deres område, skal 

kun opfylde de krav om bygninger og 

anlæg, der er fastsat i dette direktiv, i det 

omfang de i første afsnit omhandlede 

tjenesteydelser ikke er omfattet af denne 

lovgivning. 

 

Ændringsforslag  100 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne må ikke forhindre 

tilgængeliggørelsen på markedet på deres 

område af produkter og tjenesteydelser, 

som overholder kravene i dette direktiv, af 

grunde, der vedrører tilgængelighedskrav. 

Medlemsstaterne må ikke forhindre 

tilgængeliggørelsen på markedet på deres 

område af produkter, som overholder 

kravene i dette direktiv, af grunde, der 

vedrører tilgængelighedskrav. 

Medlemsstaterne må ikke forhindre 

tilgængeliggørelsen på markedet på deres 

område af tjenesteydelser, som overholder 

kravene i dette direktiv, af grunde, der 

vedrører tilgængelighedskrav, 

 

Ændringsforslag  101 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Fabrikanten skal, når han bringer 

sine produkter i omsætning, sikre, at de er 

konstrueret og fremstillet i 

overensstemmelse med de relevante 

tilgængelighedskrav i artikel 3. 

1. Fabrikanten skal, når han bringer 

sine produkter i omsætning, sikre, at de er 

konstrueret og fremstillet i 

overensstemmelse med de relevante 

tilgængelighedskrav i artikel 3, medmindre 

de krav ikke kan opfyldes, fordi en 
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tilpasning af det pågældende produkt vil 

kræve en grundlæggende ændring af 

produktets natur eller pålægge den 

pågældende fabrikant en 

uforholdsmæssig stor byrde, jf. artikel 12. 

 

Ændringsforslag  102 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Når produktets overholdelse af de relevante 

tilgængelighedskrav er blevet 

dokumenteret ved en sådan procedure, skal 

fabrikanten udarbejde en EU-

overensstemmelseserklæring og anbringe 

EF-mærkningen. 

Når produktets overholdelse af de relevante 

tilgængelighedskrav i artikel 3 er blevet 

dokumenteret ved en sådan 

overensstemmelsesvurderingsprocedure, 

skal fabrikanten udarbejde en EU-

overensstemmelseserklæring, som klart 

skal angive, at produktet er tilgængeligt. 

 

Ændringsforslag  103 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Fabrikanten skal føre register over 

klager, produkter, der ikke opfylder 

kravene, og produkttilbagekaldelser og 

holde distributørerne orienteret om 

enhver sådan overvågning. 

4. Fabrikanten skal føre register over 

klager og produkter, der ikke opfylder 

kravene. 

 

Ændringsforslag  104 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Fabrikanten skal sikre, at produktet 

ledsages af en brugsanvisning og 

sikkerhedsinformation på et for forbrugere 

og slutbrugere letforståeligt sprog fastsat af 

7. Fabrikanten skal sikre, at produktet 

ledsages af en brugsanvisning på et for 

forbrugere og slutbrugere letforståeligt 

sprog fastsat af den pågældende 
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den pågældende medlemsstat. medlemsstat. 

 

Ændringsforslag  105 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8. Hvis en fabrikant finder eller har 

grund til at tro, at et produkt, denne har 

bragt i omsætning, ikke er i 

overensstemmelse med dette direktiv, 

træffer fabrikanten straks de nødvendige 

korrigerende foranstaltninger for at bringe 

det pågældende produkt i 

overensstemmelse med lovgivningen eller 

om nødvendigt trække det tilbage fra 

markedet eller kalde det tilbage. Endvidere 

skal fabrikanten, hvis produktet udgør en 

risiko med hensyn til tilgængelighed, 

straks orientere de kompetente nationale 

myndigheder i de medlemsstater, hvor han 

har gjort produktet tilgængeligt, herom og 

give nærmere oplysninger om særlig den 

manglende overensstemmelse med 

lovgivningen og de trufne foranstaltninger. 

8. Hvis en fabrikant finder eller har 

grund til at tro, at et produkt, denne har 

bragt i omsætning, ikke er i 

overensstemmelse med dette direktiv, 

træffer fabrikanten straks de nødvendige 

korrigerende foranstaltninger for at bringe 

det pågældende produkt i 

overensstemmelse med lovgivningen eller 

om nødvendigt trække det tilbage fra 

markedet. Endvidere skal fabrikanten, hvis 

produktet ikke er i overensstemmelse med 

dette direktiv, straks orientere de 

kompetente nationale myndigheder i de 

medlemsstater, hvor han har gjort 

produktet tilgængeligt, herom og give 

nærmere oplysninger om særlig den 

manglende overensstemmelse med 

lovgivningen og de trufne foranstaltninger. 

 

Ændringsforslag  106 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

9. Fabrikanten skal på grundlag af en 

kompetent national myndigheds 

begrundede anmodning give myndigheden 

al den information og dokumentation, der 

er nødvendig for at konstatere produktets 

overensstemmelse med lovgivningen, på et 

sprog, der er let forståeligt for denne 

myndighed. Han skal, hvis denne 

myndighed anmoder herom, samarbejde 

med den om foranstaltninger, der træffes 

for at undgå risici, som produkter, han 

har bragt i omsætning, udgør, og sikre 

9. Fabrikanten skal på grundlag af en 

kompetent national myndigheds 

begrundede anmodning give myndigheden 

al den information og dokumentation, der 

er nødvendig for at konstatere produktets 

overensstemmelse med lovgivningen, på et 

sprog, der er let forståeligt for denne 

myndighed. Han skal, hvis denne 

myndighed anmoder herom, samarbejde 

med den om alle foranstaltninger, der 

træffes for at sikre overensstemmelse med 
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overholdelse af de i artikel 3 omhandlede 

krav. 

dette direktiv. 

 

Ændringsforslag  107 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) på grundlag af den kompetente 

nationale myndigheds begrundede 

anmodning, at give den al den information 

og dokumentation, der er nødvendig for at 

konstatere produktets overensstemmelse 

med lovgivningen 

a) på grundlag af den kompetente 

nationale myndigheds anmodning, at give 

den al den information og dokumentation, 

der er nødvendig for at konstatere 

produktets overensstemmelse med 

lovgivningen 

 

Ændringsforslag  108 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) at samarbejde med de nationale 

kompetente myndigheder, hvis disse 

anmoder herom, om foranstaltninger, der 

træffes for at undgå risici, som de 

produkter, der er omfattet af hans 

fuldmagt, udgør. 

b) at samarbejde med de nationale 

kompetente myndigheder, hvis disse 

anmoder herom, om foranstaltninger, der 

træffes for at tilsikre, at de produkter, der 

er omfattet af hans fuldmagt, er i 

overensstemmelse med dette direktiv. 

 

Ændringsforslag  109 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Importøren skal, før han bringer et 

produkt i omsætning, sikre, at fabrikanten 

har gennemført den i bilag II omhandlede 

overensstemmelsesvurderingsprocedure. 

Importøren skal sikre, at fabrikanten har 

udarbejdet den i nævnte bilag krævede 

tekniske dokumentation, at produktet er 

forsynet med CE-mærkning og er ledsaget 

2. Importøren skal, før han bringer et 

produkt i omsætning, sikre, at fabrikanten 

har gennemført den i bilag II omhandlede 

overensstemmelsesvurderingsprocedure. 

Importøren skal sikre, at fabrikanten har 

udarbejdet den i nævnte bilag krævede 

tekniske dokumentation, at produktet er 

ledsaget af den krævede dokumentation, og 
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af den krævede dokumentation, og at 

fabrikanten har opfyldt kravene i artikel 5, 

stk. 5 og 6. 

at fabrikanten har opfyldt kravene i artikel 

5, stk. 5 og 6. 

 

Ændringsforslag  110 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Hvis en importør finder eller har 

grund til at tro, at et produkt ikke er i 

overensstemmelse med kravene i artikel 3, 

må vedkommende ikke bringe produktet i 

omsætning, før det er blevet bragt i 

overensstemmelse med gældende krav. 

Derudover skal importøren, når produktet 

udgør en risiko, underrette fabrikanten 

samt markedsovervågningsmyndighederne 

herom. 

3. Hvis en importør finder eller har 

grund til at tro, at et produkt ikke er i 

overensstemmelse med kravene i artikel 3, 

må vedkommende ikke bringe produktet i 

omsætning, før det er blevet bragt i 

overensstemmelse med gældende krav. 

Derudover skal importøren, når produktet 

ikke er i overensstemmelse med dette 

direktiv, underrette fabrikanten samt 

markedsovervågningsmyndighederne 

herom. 

 

Ændringsforslag  111 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Importøren skal sikre, at produktet 

ledsages af en brugsanvisning og 

information på et for forbrugere og andre 

slutbrugere letforståeligt sprog fastsat af 

den pågældende medlemsstat. 

5. Importøren skal sikre, at produktet 

ledsages af en brugsanvisning på et for 

forbrugere og andre slutbrugere 

letforståeligt sprog fastsat af den 

pågældende medlemsstat. 

 

Ændringsforslag  112 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Importøren skal føre register over 

klager, produkter, der ikke opfylder 

kravene, og produkttilbagekaldelser og 

7. Importøren skal føre register over 

klager og produkter, der ikke opfylder 
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holde distributørerne orienteret om en 

sådan overvågning. 

kravene. 

 

Ændringsforslag  113 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8. Hvis en importør finder eller har 

grund til at tro, at et produkt, han har bragt 

i omsætning, ikke er i overensstemmelse 

med kravene i artikel 3, skal han straks 

træffe de nødvendige foranstaltninger for at 

bringe produktet i overensstemmelse med 

lovgivningen eller om nødvendigt trække 

det tilbage fra markedet eller kalde det 

tilbage. Endvidere skal importøren, hvis 

produktet udgør en risiko, straks orientere 

de kompetente nationale myndigheder i de 

medlemsstater, hvor han har gjort 

produktet tilgængeligt, herom og give 

nærmere oplysninger om særlig den 

manglende overensstemmelse med 

lovgivningen og de foranstaltninger, han 

har truffet. 

8. Hvis en importør finder eller har 

grund til at tro, at et produkt, han har bragt 

i omsætning, ikke er i overensstemmelse 

med dette direktiv, skal han straks træffe 

de nødvendige korrigerende 

foranstaltninger for at bringe produktet i 

overensstemmelse med lovgivningen eller 

om nødvendigt trække det tilbage fra 

markedet. Endvidere skal importøren, hvis 

produktet ikke er i overensstemmelse med 

dette direktiv, straks orientere de 

kompetente nationale myndigheder i de 

medlemsstater, hvor han har gjort 

produktet tilgængeligt, herom og give 

nærmere oplysninger om særlig den 

manglende overensstemmelse med 

lovgivningen og de foranstaltninger, han 

har truffet. 

 

Ændringsforslag  114 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

9. Importøren giver efter en 

kompetent national myndigheds 

begrundede anmodning herom 

myndigheden al den information og 

dokumentation, der er nødvendig for at 

konstatere et produkts overensstemmelse 

med lovgivningen, på et for denne 

myndighed let forståeligt sprog. Han skal, 

hvis denne myndigheder anmoder herom, 

samarbejde med den om foranstaltninger, 

der træffes for at undgå risici, som 

9. Importøren giver efter en 

kompetent national myndigheds 

anmodning herom myndigheden al den 

information og dokumentation, der er 

nødvendig for at konstatere et produkts 

overensstemmelse med lovgivningen, på et 

for denne myndighed let forståeligt sprog. 

Han skal, hvis denne myndighed anmoder 

herom, samarbejde med den om 

foranstaltninger, der træffes for at sikre, at 

produkter, han har bragt i omsætning, er i 
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produkter, han har bragt i omsætning, 

udgør. 
overensstemmelse med de i artikel 3 

omhandlede tilgængelighedskrav. 

 

Ændringsforslag  115 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Distributøren skal, før han gør et 

produkt tilgængeligt på markedet, 

kontrollere, at det er forsynet med CE-

mærkningen og er ledsaget af den krævede 

dokumentation og af en brugsanvisning og 

information på et sprog, der er let 

forståeligt for forbrugere og andre 

slutbrugere i den medlemsstat, hvor 

produktet gøres tilgængeligt på markedet, 

og at fabrikanten og importøren har opfyldt 

kravene i artikel 5, stk. 5 og 6, og artikel 7, 

stk. 4. 

2. Distributøren skal, før han gør et 

produkt tilgængeligt på markedet, 

kontrollere, at det er i overensstemmelse 

med dette direktiv og er ledsaget af den 

krævede dokumentation og af en 

brugsanvisning på et sprog, der er let 

forståeligt for forbrugere og andre 

slutbrugere i den medlemsstat, hvor 

produktet gøres tilgængeligt på markedet, 

og at fabrikanten og importøren har opfyldt 

kravene i artikel 5, stk. 5 og 6, og artikel 7, 

stk. 4. 

 

Ændringsforslag  116 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Hvis en distributør finder eller har 

grund til at tro, at et produkt ikke er i 

overensstemmelse med kravene i artikel 3, 

må vedkommende ikke gøre produktet 

tilgængeligt på markedet, før det er blevet 

bragt i overensstemmelse med gældende 

krav. Derudover skal distributøren, når 

produktet udgør en risiko, underrette 

fabrikanten samt 

markedsovervågningsmyndighederne 

herom. 

3. Hvis en distributør finder eller har 

grund til at tro, at et produkt ikke er i 

overensstemmelse med kravene i artikel 3, 

må vedkommende ikke gøre produktet 

tilgængeligt på markedet, før det er blevet 

bragt i overensstemmelse med gældende 

krav. Derudover skal distributøren, når 

produktet ikke er i overensstemmelse med 

dette direktiv, underrette fabrikanten samt 

markedsovervågningsmyndighederne 

herom. 

 

Ændringsforslag  117 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 5 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Hvis distributører finder eller har 

grund til at tro, at et produkt, de har gjort 

tilgængeligt på markedet, ikke er i 

overensstemmelse med dette direktiv, skal 

de sikre, at der træffes de nødvendige 

foranstaltninger for at bringe det 

pågældende produkt i overensstemmelse 

med lovgivningen eller om nødvendigt 

trække det tilbage fra markedet eller kalde 

det tilbage. Derudover skal distributøren, 

hvis produktet udgør en risiko, straks 

orientere de kompetente nationale 

myndigheder i de medlemsstater, hvor han 

har gjort produktet tilgængeligt, herom og 

give nærmere oplysninger om særlig den 

manglende overensstemmelse med 

lovgivningen og de trufne foranstaltninger. 

5. Hvis distributører finder eller har 

grund til at tro, at et produkt, de har gjort 

tilgængeligt på markedet, ikke er i 

overensstemmelse med dette direktiv, skal 

de sikre, at der træffes de nødvendige 

foranstaltninger for at bringe det 

pågældende produkt i overensstemmelse 

med lovgivningen eller om nødvendigt 

trække det tilbage fra markedet. Derudover 

skal distributøren, hvis produktet ikke er i 

overensstemmelse med dette direktiv, 

straks orientere de kompetente nationale 

myndigheder i de medlemsstater, hvor han 

har gjort produktet tilgængeligt, herom og 

give nærmere oplysninger om særlig den 

manglende overensstemmelse med 

lovgivningen og de trufne foranstaltninger. 

 

Ændringsforslag  118 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Distributøren skal på grundlag af en 

kompetent national myndigheds 

begrundede anmodning give den al den 

information og dokumentation, der er 

nødvendig for at konstatere produktets 

overensstemmelse med lovgivningen. Han 

skal, hvis denne myndighed anmoder 

herom, samarbejde med den om 

foranstaltninger, der træffes for at undgå 

risici, som produkter, han har gjort 

tilgængelige på markedet, udgør. 

6. Distributøren skal på grundlag af en 

kompetent national myndigheds 

anmodning give den al den information og 

dokumentation, der er nødvendig for at 

konstatere produktets overensstemmelse 

med lovgivningen. Han skal, hvis denne 

myndighed anmoder herom, samarbejde 

med den om foranstaltninger, der træffes 

for at sikre, at produkter, han har gjort 

tilgængelige på markedet, er i 

overensstemmelse med de i artikel 3 

omhandlede tilgængelighedskrav. 

 

Ændringsforslag  119 

Forslag til direktiv 

Artikel 10 – stk. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Erhvervsdrivende skal kunne 

forelægge de oplysninger, der er omhandlet 

i stk. 1, i en periode på ti år, efter at 

produktet er blevet leveret til dem, og i en 

periode på ti år, efter at de har leveret 

produktet. 

2. Erhvervsdrivende skal kunne 

forelægge de oplysninger, der er omhandlet 

i stk. 1, i en vis periode, som skal være på 

mindst fem år, efter at produktet er blevet 

leveret til dem, eller efter at de har leveret 

produktet. 

 

Ændringsforslag  120 

Forslag til direktiv 

Artikel 10 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Kommissionen tillægges beføjelse 

til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 23a med 

henblik på at fastsætte den periode, der er 

omhandlet i nærværende artikels stk. 2. 

Periodens varighed fastsættes 

proportionelt med produktets livscyklus. 

 

Ændringsforslag  121 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Tjenesteydere skal udarbejde de 

nødvendige oplysninger i 

overensstemmelse med bilag III, idet det 

forklares, hvordan tjenesteydelserne 

opfylder tilgængelighedskravene i artikel 3. 

Oplysningerne offentliggøres skriftligt og 

mundtligt, herunder på en måde, som er 

tilgængelig for personer med 

funktionsnedsættelser og personer med 

handicap. Tjenesteydere skal opbevare 

oplysningerne, så længe tjenesteydelsen 

udbydes. 

2. Tjenesteydere skal udarbejde de 

nødvendige oplysninger i 

overensstemmelse med bilag III, idet det 

forklares, hvordan deres tjenesteydelser 

opfylder tilgængelighedskravene i artikel 3. 

Oplysningerne offentliggøres på en måde, 

som er tilgængelig for personer med 

handicap. Tjenesteydere skal opbevare 

oplysningerne, så længe tjenesteydelsen 

udbydes. 
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Ændringsforslag  122 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Tjenesteydere skal på grundlag af 

en kompetent myndigheds begrundede 

anmodning give den alle oplysninger, som 

er nødvendige til påvisning af 

tjenesteydelsens overensstemmelse med 

tilgængelighedskravene i artikel 3. De 

samarbejder med disse myndigheder, hvis 

de anmoder herom, om foranstaltninger, 

der træffes for at bringe tjenesteydelsen i 

overensstemmelse med disse krav. 

4. Tjenesteydere skal på grundlag af 

en kompetent myndigheds anmodning give 

den alle oplysninger, som er nødvendige til 

påvisning af tjenesteydelsens 

overensstemmelse med 

tilgængelighedskravene i artikel 3. De 

samarbejder med disse myndigheder, hvis 

de anmoder herom, om foranstaltninger, 

der træffes for at bringe tjenesteydelsen i 

overensstemmelse med disse krav. 

 

Ændringsforslag  123 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Byrden anses ikke for at være 

uforholdsmæssig, hvis der kompenseres for 

den ved hjælp af finansiering fra andre 

offentlige eller private kilder end egne 

kilder. 

4. Byrden anses ikke for at være 

uforholdsmæssig, hvis der kompenseres for 

den ved hjælp af finansiering fra andre 

kilder end den erhvervsdrivendes egne 
kilder, der stilles til rådighed med henblik 

på at forbedre tilgængeligheden. 

 

Ændringsforslag  124 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Vurderingen af, om overholdelse af 

tilgængelighedskravene i forbindelse med 

varer eller tjenesteydelser medfører en 

grundlæggende ændring eller en 

uforholdsmæssigt stor byrde, udføres af 

den erhvervsdrivende. 

5. Den indledende vurdering af, om 

overholdelse af tilgængelighedskravene i 

forbindelse med varer eller tjenesteydelser 

medfører en grundlæggende ændring eller 

en uforholdsmæssigt stor byrde, udføres af 

den erhvervsdrivende. 
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Ændringsforslag  125 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 5 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a. Kommissionen vedtager 

delegerede retsakter i overensstemmelse 

med artikel 23a for at supplere stk. 3 i 

denne artikel ved yderligere at præcisere 

de specifikke kriterier, der skal tages 

højde for med hensyn til alle produkter og 

tjenesteydelser, der er omfattet af dette 

direktiv, ved vurderingen af, hvorvidt 

byrden skal betragtes som 

uforholdsmæssig, uden at ændre disse 

kriterier.  

 Kommissionen vedtager den første af 

disse delegerede retsakter omfattende alle 

produkter og tjenesteydelser, der henhører 

under dette direktivs anvendelsesområde, 

senest ... [et år efter datoen for dette 

direktivs ikrafttræden]. 

 

Ændringsforslag  126 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Hvis den erhvervsdrivende har 

anvendt den i stk. 1-5 omhandlede 

undtagelse for et bestemt produkt eller en 

bestemt tjenesteydelse, skal han underrette 

de relevante 

markedsovervågningsmyndigheder i den 

medlemsstat, på hvis marked produktet 

eller tjenesteydelsen bringes i omsætning 

eller gøres tilgængelig. Underretning skal 

omfatte den i stk. 3 omhandlede vurdering. 

Mikrovirksomheder er fritaget for dette 

underretningskrav, men skal være i stand 

til at forelægge den relevante 

dokumentation efter anmodning fra en 

relevant markedsovervågningsmyndighed. 

6. Hvis den erhvervsdrivende har 

anvendt den i stk. 1-5 omhandlede 

undtagelse for et bestemt produkt eller en 

bestemt tjenesteydelse, skal han underrette 

de relevante 

markedsovervågningsmyndigheder i den 

medlemsstat, på hvis marked produktet 

eller tjenesteydelsen bringes i omsætning 

eller gøres tilgængelig. Den i stk. 3 

omhandlede vurdering skal indsendes til 

de relevante 

markedsovervågningsmyndigheder efter 

disses anmodning. SMV'er er fritaget for 

dette underretningskrav, men skal være i 

stand til at forelægge den relevante 

dokumentation efter anmodning fra en 
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relevant markedsovervågningsmyndighed. 

 

Ændringsforslag  127 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 6 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a. Kommissionen vedtager 

gennemførelsesretsakter til opstilling af 

en model for underretning med henblik 

på stk. 6 i denne artikel. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages i 

overensstemmelse med den i artikel 24, 

stk. 1a, omhandlede 

rådgivningsprocedure. Kommissionen 

vedtager den første af disse 

gennemførelsesretsakter senest [... to år 

efter dette direktivs ikrafttrædelsesdato]. 

 

Ændringsforslag  128 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 6 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6b. Der skal etableres en struktureret 

dialog mellem relevante interessenter, 

herunder personer med handicap og de 

organisationer, der repræsenterer disse, 

og markedsovervågningsmyndighederne 

med henblik på at sikre, at der fastsættes 

passende principper for vurderingen af 

undtagelserne, således at der sikres 

sammenhæng mellem disse. 

 

Ændringsforslag  129 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 6 c (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6c. Medlemsstaterne tilskyndes til at 

udarbejde incitamenter og retningslinjer 

for mikrovirksomheder med henblik på at 

fremme gennemførelsen af dette direktiv. 

Procedurerne og retningslinjerne skal 

udarbejdes i samråd med relevante 

interessenter, herunder personer med 

handicap og de organisationer, der 

repræsenterer disse. 

 

Ændringsforslag  130 

Forslag til direktiv 

Kapitel IV – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Harmoniserede standarder, fælles tekniske 

specifikationer og produkters og 

tjenesteydelsers overensstemmelse med 

reglerne 

Harmoniserede standarder, tekniske 

specifikationer og produkters og 

tjenesteydelsers overensstemmelse med 

reglerne 

 

Ændringsforslag  131 

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Produkter og tjenesteydelser, som er i 

overensstemmelse med harmoniserede 

standarder eller dele deraf, hvis referencer 

er offentliggjort i Den Europæiske Unions 

Tidende, formodes at være i 

overensstemmelse med de 

tilgængelighedskrav, der er omfattet af 

disse standarder eller dele deraf, jf. artikel 

3. 

1.  Produkter og tjenesteydelser, som 

lever op til harmoniserede standarder eller 

dele deraf, hvis referencer er offentliggjort 

i Den Europæiske Unions Tidende, 

formodes at være i overensstemmelse med 

de tilgængelighedskrav, der er fastsat i 

artikel 3, og som er omfattet af disse 

standarder eller dele deraf. 

 

Ændringsforslag  132 

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – stk. 1 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a.  Kommissionen anmoder i 

overensstemmelse med artikel 10 i 

forordning (EU) nr. 1025/2012 en eller 

flere europæiske 

standardiseringsorganisationer om at 

forelægge udkast til harmoniserede 

standarder for hvert enkelt af de i artikel 

3 omhandlede tilgængelighedskrav for 

produkter. Kommissionen vedtager disse 

anmodninger senest [... to år efter dette 

direktivs ikrafttræden]. 

 

Ændringsforslag  133 

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – stk. 1 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1b.  Kommissionen kan vedtage 

gennemførelsesretsakter, der fastlægger 

tekniske specifikationer, som opfylder de i 

artikel 3 omhandlede 

tilgængelighedskrav. Den gør det 

imidlertid kun, hvis følgende betingelser 

er opfyldt: 

 a) der er ikke offentliggjort 

henvisninger til harmoniserede 

standarder i Den Europæiske Unions 

Tidende i overensstemmelse med 

forordning (EU) nr. 1025/2012 

 b) Kommissionen har vedtaget en 

anmodning som omhandlet i denne 

artikels stk. 2, og 

 c) Kommissionen bemærker unødige 

forsinkelser i standardiseringsproceduren. 

 Inden den vedtager 

gennemførelsesretsakter, jf. stk. 3, hører 

Kommissionen de relevante interessenter, 

herunder organisationer, der 

repræsenterer personer med handicap. 

 De pågældende gennemførelsesretsakter 

vedtages efter undersøgelsesproceduren, 
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jf. dette direktivs artikel 24, stk. 2. 

 

Ændringsforslag  134 

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – stk. 1 c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1c.  Når der ikke er offentliggjort 

nogen henvisninger til harmoniserede 

standarder, jf. denne artikels stk. 1, i Den 

Europæiske Unions Tidende, formodes 

produkter og tjenesteydelser, som opfylder 

de i stk. 3 fastsatte tekniske 

specifikationer eller dele deraf, at være i 

overensstemmelse med de i artikel 3 

fastsatte tilgængelighedskrav, der er 

omfattet af de tekniske specifikationer 

eller dele heraf. 

 

Ændringsforslag  135 

Forslag til direktiv 

Artikel 14  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 14 udgår 

Fælles tekniske specifikationer  

1. Hvis der ikke er offentliggjort 

henvisninger til harmoniserede 

standarder i Den Europæiske Unions 

Tidende i overensstemmelse med 

forordning (EU) nr. 1025/2012, og hvis 

der er behov for nærmere oplysninger om 

tilgængelighedskravene til visse produkter 

og tjenesteydelser for harmonisering af 

markedet, kan Kommissionen vedtage 

gennemførelsesretsakter, der fastlægger 

fælles tekniske specifikationer for de i 

bilag I til dette direktiv omhandlede 

tilgængelighedskrav. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i dette direktivs 
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artikel 24, stk. 2. 

2. Produkter og tjenesteydelser, som 

er i overensstemmelse med de i stk. 1 

omhandlede fælles tekniske 

specifikationer eller dele deraf, anses for 

at være i overensstemmelse med de i 

artikel 3 omhandlede 

tilgængelighedskrav, der er omfattet af 

disse fælles tekniske specifikationer eller 

dele deraf. 

 

Ændringsforslag  136 

Forslag til direktiv 

Artikel 15 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. EU-overensstemmelseserklæringen 

skal følge den model, der er fastsat i bilag 

III til Europa-Parlamentets og Rådets 

afgørelse nr. 768/2008/EF. Den skal 

indeholde de elementer, der er anført i 

bilag II til dette direktiv, og løbende 

ajourføres. Kravene vedrørende den 

tekniske dokumentation må ikke pålægge 

mikrovirksomheder og små og 

mellemstore virksomheder en 

uforholdsmæssigt stor byrde. Den 

oversættes til det eller de sprog, der kræves 

af den medlemsstat, på hvis marked 

produktet bringes i omsætning eller gøres 

tilgængeligt. 

2. EU-overensstemmelseserklæringen 

skal følge den model, der er fastsat i bilag 

III til Europa-Parlamentets og Rådets 

afgørelse nr. 768/2008/EF. Den skal 

indeholde de elementer, der er anført i 

bilag II til dette direktiv, og løbende 

ajourføres. Kravene vedrørende den 

tekniske dokumentation må ikke pålægge 

små og mellemstore virksomheder en 

uforholdsmæssigt stor byrde. Den 

oversættes til det eller de sprog, der kræves 

af den medlemsstat, på hvis marked 

produktet bringes i omsætning eller gøres 

tilgængeligt. 

 

 

Ændringsforslag  137 

Forslag til direktiv 

Artikel 15 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Hvis et produkt er omfattet af mere 

end én EU-retsakt, der kræver en EU-

overensstemmelseserklæring, udfærdiges 

der en enkelt EU-

overensstemmelseserklæring for alle 

3. Hvis et produkt er omfattet af mere 

end én EU-retsakt, der kræver en EU-

overensstemmelseserklæring, udfærdiges 

EU-overensstemmelseserklæringen for 

alle sådanne EU-retsakter. Erklæringen 
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sådanne EU-retsakter. Erklæringen skal 

indeholde en angivelse af de pågældende 

retsakter inklusive 

offentliggørelseshenvisninger. 

skal indeholde en angivelse af de 

pågældende retsakter inklusive 

offentliggørelseshenvisninger. 

 

Ændringsforslag  138 

Forslag til direktiv 

Artikel 15 – stk. 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Ud over EU-

overensstemmelseserklæringen skal 

fabrikanten med en påskrift på 

emballagen på en omkostningseffektiv, 

enkel og præcis måde informere 

forbrugerne om, at produktet omfatter 

tilgængelighedsfunktioner. 

 

 

Ændringsforslag  139 

Forslag til direktiv 

Artikel 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 16 udgår 

Generelle principper for CE-mærkningen 

af produkter 

 

CE-mærkningen er underkastet de 

generelle principper i artikel 30 i 

forordning (EF) nr. 765/2008. 

 

 

Ændringsforslag  140 

Forslag til direktiv 

Artikel -17 (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel -17 
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 National database 

 Hver medlemsstat etablerer en offentligt 

tilgængelig database til registrering af 

ikketilgængelige produkter. Forbrugerne 

skal kunne tilgå og registrere oplysninger 

om ikketilgængelige produkter. 

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 

foranstaltninger til at informere 

forbrugerne eller andre interesserede 

parter om muligheden for at indgive 

klager. Det forudses at indføre et 

interaktivt system mellem de nationale 

databaser – om muligt under 

Kommissionens eller de relevante 

repræsentative organisationers 

ansvarsområde – med henblik på at sikre, 

at oplysninger om ikketilgængelige 

produkter kan udbredes over hele 

Unionen. 

 

Ændringsforslag  141 

Forslag til direktiv 

Artikel 18 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sikrer, at offentligheden 

informeres om de i første afsnit 

omhandlede myndigheders eksistens, 

ansvar og identitet. Disse myndigheder 

skal efter anmodning stille oplysninger til 

rådighed i tilgængelige formater. 

Medlemsstaterne sikrer, at offentligheden 

informeres om de i første afsnit 

omhandlede myndigheders eksistens, 

ansvar og identitet. Disse myndigheder 

skal efter anmodning fra medlemmer af 

den berørte offentlighed stille oplysninger 

om deres eget arbejde og om de 

beslutninger, de har truffet, til rådighed i 

tilgængelige formater. 

 

Ændringsforslag  142 

Forslag til direktiv 

Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis markedsovervågningsmyndighederne 

i en af medlemsstaterne har truffet 

Hvis markedsovervågningsmyndighederne 

i en af medlemsstaterne har truffet 
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foranstaltninger i henhold til artikel 20 i 

forordning (EF) nr. 765/2008, eller hvis de 

har tilstrækkelig grund til at antage, at et 

produkt, der er omfattet af dette direktiv, 

udgør en risiko, der er forbundet med de 

tilgængelighedsaspekter, der er omfattet 

af dette direktiv, skal de foretage en 

evaluering af det pågældende produkt 

omfattende alle de krav, der er fastlagt i 

dette direktiv. De relevante 

erhvervsdrivende samarbejder i fuldt 

omfang med 

markedsovervågningsmyndighederne. 

foranstaltninger i henhold til artikel 20 i 

forordning (EF) nr. 765/2008, eller hvis de 

har tilstrækkelig grund til at antage, at et 

produkt, der er omfattet af dette direktiv, 

ikke er i overensstemmelse med direktivet, 

skal de foretage en evaluering af det 

pågældende produkt omfattende alle de 

relevante krav, der er fastlagt i dette 

direktiv. De relevante erhvervsdrivende 

samarbejder i fuldt omfang med 

markedsovervågningsmyndighederne. 

 

Ændringsforslag  143 

Forslag til direktiv 

Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis markedsovervågningsmyndighederne 

i forbindelse med denne evaluering 

konstaterer, at produktet ikke opfylder 

kravene i dette direktiv, skal de straks 

anmode den pågældende erhvervsdrivende 

om at træffe alle fornødne foranstaltninger 

for at bringe produktet i overensstemmelse 

med disse krav eller for at trække 

produktet tilbage fra markedet eller kalde 

det tilbage inden for en rimelig tidsfrist, 

som de fastsætter i forhold til risikoens 

art. 

Hvis markedsovervågningsmyndighederne 

i forbindelse med denne evaluering 

konstaterer, at produktet ikke opfylder 

kravene i dette direktiv, skal de straks 

anmode den pågældende erhvervsdrivende 

om at træffe alle fornødne korrigerende 

foranstaltninger for at bringe det 

pågældende produkt i overensstemmelse 

med disse krav. Såfremt den pågældende 

erhvervsdrivende forsømmer at træffe 

eventuelle korrigerende foranstaltninger, 

skal markedsovervågningsmyndighederne 

kræve, at den erhvervsdrivende trækker 

produktet tilbage fra markedet inden for en 

rimelig tidsfrist 

 

Ændringsforslag  144 

Forslag til direktiv 

Artikel 19 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Hvis den pågældende 

erhvervsdrivende inden for den frist, der er 

omhandlet i stk. 1, andet afsnit, ikke 

4. Hvis den pågældende 

erhvervsdrivende inden for den frist, der er 

omhandlet i stk. 1, andet afsnit, ikke 
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træffer de fornødne foranstaltninger, skal 

markedsovervågningsmyndighederne 

træffe de nødvendige foreløbige 

foranstaltninger for at forbyde eller 

begrænse tilgængeliggørelsen af produktet 

på det nationale marked eller for at trække 

produktet tilbage fra markedet eller kalde 

det tilbage. 

Markedsovervågningsmyndighederne 

underretter straks Kommissionen og de 

øvrige medlemsstater om sådanne 

foranstaltninger. 

træffer de fornødne foranstaltninger, skal 

markedsovervågningsmyndighederne 

træffe de nødvendige foreløbige 

foranstaltninger for at forbyde eller 

begrænse tilgængeliggørelsen af produktet 

på det nationale marked eller for at trække 

produktet tilbage fra markedet. 

Markedsovervågningsmyndighederne 

underretter straks Kommissionen og de 

øvrige medlemsstater om sådanne 

foranstaltninger. 

 

Ændringsforslag  145 

Forslag til direktiv 

Artikel 19 – stk. 5 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. De i stk. 4 omhandlede oplysninger 

skal indeholde alle tilgængelige elementer, 

særlig hvad angår de nødvendige data til 

identifikation af det produkt, der ikke 

overholder kravene, produktets oprindelse, 

arten af den påståede manglende 

overholdelse af kravene og af den 

pågældende risiko, arten og varigheden af 

de trufne nationale foranstaltninger samt de 

synspunkter, som den relevante 

erhvervsdrivende har fremsat. 

Markedsovervågningsmyndighederne skal 

navnlig oplyse, om den manglende 

overensstemmelse med kravene skyldes: 

5. De i stk. 4 omhandlede oplysninger 

skal indeholde alle tilgængelige elementer, 

særlig hvad angår de nødvendige data til 

identifikation af det produkt, der ikke 

overholder kravene, produktets oprindelse, 

arten af den påståede manglende 

overholdelse af kravene, arten og 

varigheden af de trufne nationale 

foranstaltninger samt de synspunkter, som 

den relevante erhvervsdrivende har 

fremsat. 

Markedsovervågningsmyndighederne skal 

navnlig oplyse, om den manglende 

overensstemmelse med kravene skyldes: 

 

Ændringsforslag  146 

Forslag til direktiv 

Artikel 19 – stk. 5 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) at produktet ikke overholder krav 

som omhandlet i dette direktivs artikel 3 

eller 

a) at produktet ikke overholder 

relevante krav som omhandlet i artikel 3, 

eller 
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Ændringsforslag  147 

Forslag til direktiv 

Artikel 19 – stk. 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8. Medlemsstaterne sikrer, at der 

straks træffes de fornødne restriktive 

foranstaltninger med hensyn til det 

pågældende produkt, f.eks. tilbagetrækning 

af produktet fra deres marked. 

8. Medlemsstaterne sikrer, at der 

straks træffes de fornødne og 

forholdsmæssigt afpassede restriktive 

foranstaltninger med hensyn til det 

pågældende produkt, f.eks. tilbagetrækning 

af produktet fra deres marked. 

 

Ændringsforslag  148 

Forslag til direktiv 

Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis der efter afslutningen af proceduren i 

artikel 19, stk. 3 og 4, gøres indsigelse mod 

en medlemsstats nationale foranstaltning, 

eller hvis Kommissionen finder, at den 

nationale foranstaltning er i modstrid med 

EU-lovgivningen, skal Kommissionen 

straks drøfte spørgsmålet med 

medlemsstaterne og den eller de 

pågældende erhvervsdrivende og vurdere 

den nationale foranstaltning. På grundlag 

af resultaterne af denne vurdering træffer 

Kommissionen afgørelse om, hvorvidt den 

nationale foranstaltning er berettiget eller 

ej. 

Hvis der efter afslutningen af proceduren i 

artikel 19, stk. 3 og 4, gøres indsigelse mod 

en medlemsstats nationale foranstaltning, 

eller hvis Kommissionen har rimelig 

dokumentation til at antyde, at den 

nationale foranstaltning er i modstrid med 

EU-lovgivningen, skal Kommissionen 

straks drøfte spørgsmålet med 

medlemsstaterne og den eller de 

pågældende erhvervsdrivende og vurdere 

den nationale foranstaltning. På grundlag 

af resultaterne af denne vurdering træffer 

Kommissionen afgørelse om, hvorvidt den 

nationale foranstaltning er berettiget eller 

ej. 

 

Ændringsforslag  149 

Forslag til direktiv 

Artikel 20 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 20a 

 Arbejdsgruppe 
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 1. Kommissionen nedsætter en 

arbejdsgruppe  

 Denne arbejdsgruppe består af 

repræsentanter for de nationale 

markedsovervågningsmyndigheder og de 

relevante interessenter, herunder 

personer med handicap og de 

organisationer, der repræsenterer disse. 

 2. Arbejdsgruppen udfører følgende 

opgaver: 

 a) letter udvekslingen af oplysninger 

og bedste praksis mellem 

markedsovervågningsmyndighederne 

 b) sikrer sammenhæng i anvendelsen 

af de i artikel 3 fastsatte 

tilgængelighedskrav 

 c) udtrykker en holdning om 

undtagelser fra de i artikel 3 fastsatte 

tilgængelighedskrav i de tilfælde, hvor det 

efter at have modtaget Kommissionens 

anmodning anses for nødvendigt. 

 

Ændringsforslag  150 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) revisionen af EU's forordninger 

om passagerrettigheder ved fly-, jernbane-

, bus- og søtransport, inklusive de 

intermodale aspekter heraf; 

 

Ændringsforslag  151 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) fastsættelse af 

tilgængelighedskravene vedrørende 

sociale kriterier og kvalitetskriterier, der 

er fastsat af de kompetente myndigheder i 

udgår 
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udbud om offentlig personbefordring med 

jernbane og ad vej i henhold til 

forordning (EF) nr. 1370/2007 

 

Ændringsforslag  152 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. De i artikel 21 omhandlede 

tilgængelighedskrav finder anvendelse i det 

omfang, de ikke medfører en 

uforholdsmæssig stor byrde for de 

kompetente myndigheder i forbindelse med 

anvendelsen af nævnte artikel. 

1. De i artikel 21 omhandlede 

tilgængelighedskrav finder anvendelse i det 

omfang, de ikke medfører en 

uforholdsmæssig stor byrde for de 

kompetente myndigheder eller 

operatørerne som deres kontraherende 

part i forbindelse med anvendelsen af 

nævnte artikel. 

 

Ændringsforslag  153 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Vurderingen af, om overholdelse af 

de i artikel 21 omhandlede 

tilgængelighedskrav medfører en 

uforholdsmæssig stor byrde, skal udføres 

af de pågældende kompetente 

myndigheder. 

3. Den indledende vurdering af, om 

overholdelse af de i artikel 21 omhandlede 

tilgængelighedskrav medfører en 

uforholdsmæssig stor byrde, skal udføres 

af de pågældende kompetente 

myndigheder.  

 

Ændringsforslag  154 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Kommissionen vedtager 

delegerede retsakter i overensstemmelse 

med artikel 23a for at supplere stk. 2 i 

denne artikel ved yderligere at præcisere 

de specifikke kriterier, der skal tages 
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højde for med hensyn til alle produkter og 

tjenesteydelser, der er omfattet af dette 

direktiv, ved vurderingen af, hvorvidt 

byrden skal betragtes som 

uforholdsmæssig, uden at ændre disse 

kriterier.  

 Kommissionen vedtager den første af 

disse delegerede retsakter omfattende alle 

produkter og tjenesteydelser, der henhører 

under dette direktivs anvendelsesområde, 

senest [one year after the date of entry 

into force of this Directive]. 

 

Ændringsforslag  155 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Når en kompetent myndighed har 

anvendt den i stk. 1, 2 og 3 omhandlede 

undtagelse for et bestemt produkt eller en 

bestemt tjenesteydelse, underretter den 

Kommissionen herom. Underretningen 

skal omfatte den i stk. 2 omhandlede 

vurdering. 

4. Når en kompetent myndighed har 

anvendt den i stk. 1, 2 og 3 omhandlede 

undtagelse for et bestemt produkt eller en 

bestemt tjenesteydelse, underretter den 

Kommissionen herom. Den i stk. 2 

omhandlede vurdering fremsendes til 

Kommissionen på dennes anmodning. 

 

Ændringsforslag  156 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Hvis Kommissionen har grund til 

at betvivle afgørelsen fra den pågældende 

kompetente myndighed, kan 

Kommissionen anmode den i artikel 19a 

nævnte arbejdsgruppe om at verificere 

den vurdering, der er omhandlet i denne 

artikels stk. 2, og afgive en udtalelse. 
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Ændringsforslag  157 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 4 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4b. Kommissionen vedtager 

gennemførelsesretsakter til opstilling af 

en model for underretning med henblik 

på stk. 4 i denne artikel. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages i 

overensstemmelse med den 

rådgivningsprocedure, der henvises til i 

artikel 24, stk. 1a. Kommissionen vedtager 

den første af disse 

gennemførelsesretsakter senest den ... 

[two years after the date of entry into 

force of this Directive]. 

 

Ændringsforslag  158 

Forslag til direktiv 

Kapitel VII – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Gennemførelsesbeføjelser og afsluttende 

bestemmelser 
Delegerede retsakter, 

gennemførelsesbeføjelser og afsluttende 

bestemmelser 

 

Ændringsforslag  159 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 23a 

 Udøvelse af de delegerede beføjelser 

 1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter tillægges Kommissionen på de i 

denne artikel fastlagte betingelser. 

 2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter, jf. artikel 10, stk. 2a, artikel 12, 

stk. 5a, og artikel 22, stk. 3a, tillægges 
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Kommissionen for en ubegrænset periode 

fra ... [date of entry into force of this 

Directive]. 

 3. Den i artikel 10, stk. 2a, artikel 12, 

stk. 5a, og artikel 22, stk. 3a, omhandlede 

delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 

Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 

bringer delegationen af de beføjelser, der 

er angivet i den pågældende afgørelse, til 

ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den 

Europæiske Unions Tidende eller på et 

senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 

Den berører ikke gyldigheden af 

delegerede retsakter, der allerede er i 

kraft. 

 4.  Inden vedtagelsen af en delegeret 

retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt 

medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle 

aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning. 

 5.  Så snart Kommissionen vedtager 

en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 

herom. 

 6.  En delegeret retsakt, der er 

vedtaget i henhold til artikel 10, stk. 2a, 

artikel 12, stk. 5a, og artikel 22, stk. 3a, 

træder kun i kraft, hvis hverken Europa-

Parlamentet eller Rådet har gjort 

indsigelse inden for en frist på to måneder 

fra meddelelsen af den pågældende 

retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, 

eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet 

inden udløbet af denne frist begge har 

informeret Kommissionen om, at de ikke 

agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges 

med to måneder på Europa-Parlamentets 

eller Rådets initiativ. 
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Ændringsforslag  160 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Når der henvises til dette stykke, 

finder artikel 4 i forordning (EU) nr. 

182/2011 anvendelse. 

 

Ændringsforslag  161 

Forslag til direktiv 

Artikel 25 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. De i stk. 1 omhandlede midler 

omfatter: 

2. (Vedrører ikke den danske tekst) 

 

Ændringsforslag  162 

Forslag til direktiv 

Artikel 25 – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) bestemmelser, hvorefter en 

forbruger i henhold til den nationale 

lovgivning kan indbringe en sag for 

domstolene eller for de kompetente 

administrative myndigheder for at sikre, at 

de nationale bestemmelser til 

gennemførelse af dette direktiv overholdes 

a) muligheden for den forbruger, 

som er direkte berørt af et produkts eller 
en tjenesteydelses manglende overholdelse 

af lovgivningen, for i henhold til den 

nationale lovgivning at indbringe en sag 

for domstolene eller for de kompetente 

administrative myndigheder for at sikre, at 

de nationale bestemmelser til 

gennemførelse af dette direktiv overholdes 

 

Ændringsforslag  163 

Forslag til direktiv 

Artikel 25 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) bestemmelser, hvorefter offentlige b) muligheden for de offentlige 
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organer eller private foreninger, 

organisationer eller andre juridiske 

enheder, som har en legitim interesse i at 

sikre, at bestemmelserne i dette direktiv 

overholdes, i henhold til den nationale 

lovgivning kan indbringe en sag for 

domstolene eller for de kompetente 

administrative myndigheder på vegne af 

forbrugerne for at sikre, at de nationale 

bestemmelser til gennemførelse af dette 

direktiv overholdes. 

organer eller private foreninger, 

organisationer eller andre juridiske 

enheder, som har en legitim interesse i at 

sikre, at bestemmelserne i dette direktiv 

overholdes, for i henhold til den nationale 

lovgivning at indbringe en sag for 

domstolene eller for de kompetente 

administrative myndigheder på vegne af 

forbrugerne for at sikre, at de nationale 

bestemmelser til gennemførelse af dette 

direktiv overholdes. Den legitime interesse 

kunne være repræsentation af forbrugere, 

som er direkte berørt af et produkts eller 

en tjenesteydelses manglende overholdelse 

af lovgivningen; 

 

Ændringsforslag  164 

Forslag til direktiv 

Artikel 25 – stk. 2 – litra b a (nyt)  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) muligheden for den forbruger, 

som er direkte berørt af et produkts eller 

en tjenesteydelses manglende overholdelse 

af lovgivningen, for at anvende en 

klagemekanisme. Denne mekanisme kan 

varetages af et eksisterende organ, f.eks. 

en national ombudsmand. 

 

Ændringsforslag  165 

Forslag til direktiv 

Artikel 25 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. medlemsstaterne sikrer, at der, før 

en foranstaltning indbringes for 

domstolene eller for de kompetente 

administrative myndigheder, jf. stk. 1, 

litra a) og b), er tilvejebragt alternative 

tvistbilæggelsesmekanismer til at afhjælpe 

alle tilfælde af påstået manglende 

overholdelse af dette direktiv, som er 

blevet indberettet ved hjælp af en 
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klagemekanisme, jf. stk. 1, litra ba). 

 

Ændringsforslag  166 

Forslag til direktiv 

Artikel 25 – stk. 2 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2b. Denne artikel finder ikke 

anvendelse på kontrakter, der er omfattet 

af anvendelsesområderne for direktiv 

2014/24/EU eller 2014/25/EU. 

 

Ændringsforslag  167 

Forslag til direktiv 

Artikel 26 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Sanktionerne skal være effektive, 

forholdsmæssige og have afskrækkende 

virkning. 

2. Sanktionerne skal være effektive, 

forholdsmæssige og have afskrækkende 

virkning, men skal ikke fungere som et 

alternativ til økonomiske aktørers 

opfyldelse af deres forpligtelse til at gøre 

deres produkter og tjenesteydelser 

tilgængelige 

 

Ændringsforslag  168 

Forslag til direktiv 

Artikel 26 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. I forbindelse med sanktionerne skal 

der tages hensyn til omfanget af den 

manglende overholdelse, herunder antallet 

af produktenheder eller tjenesteydelser, 

som ikke er i overensstemmelse med 

kravene, samt antallet af berørte personer. 

4. I forbindelse med sanktionerne skal 

der tages hensyn til omfanget af den 

manglende overholdelse, herunder alvoren 

heraf, og antallet af produktenheder eller 

tjenesteydelser, som ikke er i 

overensstemmelse med kravene, samt 

antallet af berørte personer. 
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Ændringsforslag  169 

Forslag til direktiv 

Artikel 27 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. De anvender disse love og 

bestemmelser fra den [… insert date - six 

years after the entry into force of this 

Directive]. 

2. De anvender disse love og 

bestemmelser fra den ... [five years after 

the entry into force of this Directive]. 

 

Ændringsforslag  170 

Forslag til direktiv 

Artikel 27 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Medlemsstaterne indfører, 

medmindre andet er fastsat i stk. 2b i 

denne artikel, en overgangsperiode på 

fem år efter ... [six years after the date of 

entry into force of this Directive], hvori 

tjenesteydere fortsat kan yde deres 

tjenester ved brug af produkter, som de 

lovligt har gjort brug af til at yde 

tilsvarende tjenester før denne dato. 

 

Ændringsforslag  171 

Forslag til direktiv 

Artikel 27 – stk. 2 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2b. Medlemsstaterne kan bestemme, at 

selvbetjeningsterminaler, der lovligt er 

blevet brugt af tjenesteydere til ydelse af 

tjenester inden ... [six years after the date 

of entry into force of this Directive] fortsat 

kan bruges til ydelse af tilsvarende 

tjenester indtil udgangen på deres 

økonomisk tjenlige levetid. 
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Ændringsforslag  172 

Forslag til direktiv 

Artikel 27 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Medlemsstater, der benytter den 

mulighed, der er fastsat i artikel 3, stk. 10, 

meddeler Kommissionen teksten til de 

vigtigste nationale retsforskrifter, som de 

vedtager med henblik herpå, og 

rapporterer til Kommissionen om 

fremskridt i gennemførelsen heraf. 

5. Hvor det er hensigtsmæssigt, 

meddeler medlemsstaterne Kommissionen 

teksten til de vigtigste nationale 

retsforskrifter, som de vedtager med 

henblik på artikel 3, stk. 10, og rapporterer 

til Kommissionen om fremskridt i 

gennemførelsen heraf. 

 

Ændringsforslag  173 

Forslag til direktiv 

Artikel 28 – stk. 1  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Senest […insert date - five years after the 

application of this Directive] og derefter 

hvert femte år forelægger Kommissionen 

Europa-Parlamentet, Rådet, Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg og Regionsudvalget en rapport om 

anvendelsen af dette direktiv. 

-1. Senest ... [three years after the date of 

the application of this Directive] og 

derefter hvert femte år forelægger 

Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet, 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg og Regionsudvalget en rapport om 

anvendelsen af dette direktiv. 

Ændringsforslag  174 

Forslag til direktiv 

Artikel 28 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Rapporten skal bl.a. i lyset af den 

sociale, økonomiske og teknologiske 

udvikling omhandle udviklingen i 

tilgængeligheden af produkter og tjenester 

og virkningerne for de erhvervsdrivende og 

personer med handicap, idet der om muligt 

udpeges områder, hvor byrden kan 

reduceres, med henblik på en vurdering af 

behovet for at ændre dette direktiv. 

1. Disse rapporter skal, på baggrund 

af de indkommende meddelelser, jf. 

artikel 12, stk. 6, og artikel 22, stk. 4, 

vurdere, om målene med direktivet er 

opfyldt, navnlig for så vidt angår styrkelse 

af fri bevægelighed for tilgængelige 

produkter og tjenesteydelser. Yderligere 

skal disse rapporter i lyset af den sociale, 

økonomiske og teknologiske udvikling 

omhandle udviklingen i tilgængeligheden 

af produkter og tjenester, behovet for at 
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medtage nye produkter og tjenesteydelser i 

dette direktivs anvendelsesområde eller 

udelukke visse produkter og tjenester fra 

dette direktivs anvendelsesområde samt 

virkningerne af dette direktiv for de 

erhvervsdrivende og personer med 

handicap, idet der om muligt udpeges 

områder, hvor byrden kan reduceres, med 

henblik på en vurdering af behovet for at 

ændre dette direktiv. 

 

Ændringsforslag  175 

Forslag til direktiv 

Artikel 28 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne meddeler rettidigt 

Kommissionen alle oplysninger, der er 

nødvendige for, at den kan udarbejde en 

sådan rapport. 

2. Medlemsstaterne meddeler rettidigt 

Kommissionen alle oplysninger, der er 

nødvendige for, at den kan udarbejde 

sådanne rapporter. 

 

Ændringsforslag  176 

Forslag til direktiv 

Artikel 28 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Kommissionens rapport skal tage 

hensyn til synspunkterne hos de berørte 

erhvervsdrivende og relevante ikke-

statslige organisationer, herunder 

organisationer, der repræsenterer personer 

med handicap og ældre. 

3. Kommissionens rapport skal tage 

hensyn til synspunkterne hos de berørte 

erhvervsdrivende og relevante ikke-

statslige organisationer, herunder 

organisationer, der repræsenterer personer 

med handicap. 

 

Ændringsforslag  177 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling I – del A (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 A.  Operativsystemer 
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 1.  Leveringen af tjenesteydelser med 

det formål at maksimere den med 

rimelighed forudsigelige anvendelse heraf 

for handicappede personer skal opnås 

gennem opfyldelse af de i del C fastsatte 

funktionelle resultatkrav, som omfatter: 

 a)  oplysninger om den pågældende 

tjenesteydelses funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

og  

 b)  elektroniske oplysninger, herunder 

de websteder, der er nødvendige i 

forbindelse med levering af den 

pågældende tjenesteydelse. 

 

Ændringsforslag  178 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling I – del B (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 B.  Computerhardware til generelle 

formål og deres indbyggede 

operativsystemer 

 

 

Ændringsforslag  179 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling I – punkt 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Konstruktion og produktion: 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: 

Konstruktion og produktion af produkter 

med henblik på at maksimere den med 

rimelighed forudsigelige anvendelse heraf 

for personer med handicap skal opnås 

gennem opfyldelse af de i del C fastsatte 

funktionelle resultatkrav. 

 Konstruktionen og produktionen af 
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produkter skal gøres tilgængelig gennem 

følgende: 

a)  oplysninger om anvendelse af 

produktet anført på selve produktet 

(mærkning, brugsanvisning, advarsler), 

som: 

a)  oplysninger om anvendelse af 

produktet anført på selve produktet 

(mærkningen, brugsanvisning og 

advarsler) skal være forståelige og 

opfattelige med henblik på at maksimere 

læsbarheden under forudsigelige 

anvendelsesforhold; disse oplysninger 

skal også stilles til rådighed i tilgængelige 

digitale formater 

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, 

anvendelse og bortskaffelse) 

b)  produktets emballage, herunder 

oplysningerne i det (åbning, lukning, 

anvendelse og bortskaffelse) med henblik 

på at maksimere læsbarheden under 

forudsigelige anvendelsesforhold; disse 

oplysninger skal også stilles til rådighed i 

tilgængelige digitale formater og skal 

informere forbrugerne om, at produktet 

omfatter tilgængelighedsfunktioner og er 

kompatibelt med relevante 

kompenserende teknologier 

c)  produktets brugsanvisning med 

oplysninger om installation og 

vedligeholdelse, oplagring og 

bortskaffelse, som skal opfylde følgende 

betingelser:  

c)  produktets brugsanvisning med 

oplysninger om installation og 

vedligeholdelse, oplagring og 

bortskaffelse, hvad enten det leveres 

separat eller integreret i produktet; denne 

brugsanvisning skal også stilles til 

rådighed i tilgængelige digitale formater 

og skal angive de pågældende produkts 

tilgængelighedsfunktioner og forklare, 

hvordan det skal anvendes, samt anføre, 

at produktet er kompatibelt med relevante 

kompenserende teknologier  

i)  indholdet af brugsanvisningen 

skal være til rådighed i tekstformater, der 

kan anvendes til at skabe alternative 

kompenserende formater, der kan 
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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 

d)  produktets brugergrænseflade 

(håndtering, styring og feedback, input og 

output)  

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  

e)  produktets brugsegenskaber ved 

hjælp af funktioner, som har til formål at 

opfylde de behov, som personer med 

handicap har 

f)  produktets grænseflade med 

hjælpemidler. 

f)  produktets grænseflade med 

hjælpemidler og teknologier, når de er 

relevante for produktets anvendelse. 

 

Ændringsforslag  180 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling I – punkt 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[.....] udgår 

 

Ændringsforslag  181 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling I – del C (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 C.  Funktionelle resultatkrav 

 For at sikre tilgængeligheden af deres 

konstruktion og brugergrænseflade skal 

produkters og tjenesteydelsers 

konstruktion, hvis det er relevant, sikre 

følgende: 

 a) Brug uden syn 

 Hvis produktet indbefatter visuelle 

betjeningsmåder, skal det også indbefatte 

mindst én betjeningsmåde, som ikke 
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forudsætter synsevne. 

 b) Brug med nedsat syn 

 Hvis et produktet indbefatter visuelle 

betjeningsmåder, skal det også indbefatte 

mindst én betjeningsmåde, som sætter 

brugeren i stand til at betjene produktet 

med nedsat synsevne; dette kan for 

eksempel opnås gennem anordninger, der 

gør det muligt at ændre kontrast og 

lysstyrke, at ændre størrelsen, uden tab af 

indhold eller funktionalitet, og som 

indbefatter fleksible måder, hvorpå 

forgrund og baggrund kan styres og 

adskilles, samt fleksibel kontrol over det 

nødvendige synsfelt. 

 c) Brug uden farveopfattelse 

 Hvis produktet indbefatter visuelle 

betjeningsmåder, skal det også indbefatte 

mindst én betjeningsmåde, som ikke 

forudsætter, at brugeren kan opfatte 

farver. 

 d) Brug uden hørelse 

 Hvis produktet indbefatter auditive 

betjeningsmåder, skal det også indbefatte 

mindst én betjeningsmåde, som ikke 

forudsætter hørelse. 

 e) Brug med nedsat hørelse 

 Hvis et produktet indbefatter auditive 

betjeningsmåder, skal det også indbefatte 

mindst én betjeningsmåde med forbedrede 

lydfunktioner; dette kan for eksempel 

opnås gennem brugerstyring af lydstyrken 

og fleksible måder, hvorpå lydlig forgrund 

og baggrund kan styres og adskilles, hvis 

stemme og baggrund er tilgængelige som 

to separate lydkilder. 

 f) Brug uden taleevne 

 Hvis produktet kræver stemmeinput fra 

brugeren, skal det også indbefatte mindst 

én betjeningsmåde, som ikke forudsætter, 

at brugeren frembringer lydelementer 

med stemmens brug. Output med 

stemmen omfatter mundtlige lydelementer 

såsom tale, fløjte eller klik. 
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 g) Brug med begrænsede 

håndbevægelser eller styrke 

 Hvis produktet kræver manuel betjening, 

skal det også indbefatte mindst én 

betjeningsmåde, som gør det muligt for 

brugeren at anvende produktet ved hjælp 

af alternative betjeningsformer, der ikke 

kræver finmotorisk styring og håndgreb, 

håndstyrke eller betjening af mere end én 

betjeningsanordning på samme tid. 

 h) Brug med begrænset rækkevidde 

 Hvis produkterne er fritstående eller 

installeret, skal dets 

betjeningsanordninger være inden for alle 

brugeres rækkevidde. 

 i) Minimering af risikoen for at 

fremkalde fotosensitive anfald 

 Hvis produktet indbefatter visuelle 

betjeningsmåder, skal det undgå 

betjeningsmåder, der er kendt for at 

fremkalde fotosensitive anfald. 

 j) Brug med begrænset kognition 

 Produktet skal indbefatte mindst én 

betjeningsmåde med funktioner, som gør 

produktet enklere og lettere at bruge 

 k) Privatlivets fred 

 Hvis produktet indbefatter 

tilgængelighedsberegnede funktioner, 

skal det indbefatte mindst én 

betjeningsmåde, der sikrer privatlivets 

fred ved benyttelse af produktets 

tilgængelighedsberegnede funktioner. 

 

Ændringsforslag  182 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling I – del D (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 D. Støttetjenester 

 Eventuelle støttetjenester skal fremlægge 

oplysninger om tilgængeligheden af 
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produktet og dets forenelighed med 

kompenserende teknologier ved hjælp af 

tilgængelige kommunikationsmidler for 

personer med handicap. 

 

Ændringsforslag  183 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling II – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Selvbetjeningsterminaler: Pengeautomater, 

billetautomater og selvbetjeningsautomater 

til check-in 

Selvbetjeningsterminaler: Pengeautomater, 

billetautomater, selvbetjeningsautomater til 

check-in og betalingsterminaler 

 

Ændringsforslag  184 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling II – punkt 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Konstruktion og produktion: 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:  

Konstruktion og produktion af produkter 

med henblik på at maksimere den med 

rimelighed forudsigelige anvendelse heraf 

for personer med handicap, skal opnås 

gennem opfyldelse af de i afdeling I, del 

C, fastsatte funktionelle resultatkrav. I 

denne henseende er det ikke en 

forudsætning, at en bruger, der har brug 

for en tilgængelighedsfunktion, skal 

aktivere den. 

 Konstruktionen og produktionen af 

produkter skal gøres tilgængelig gennem 

følgende: 

a)  oplysninger om anvendelse af 

produktet anført på selve produktet 

(mærkning, brugsanvisning, advarsler), 

som: 

a) oplysninger om anvendelse af 

produktet anført på selve produktet 

(mærkningen, brugsanvisning og 

advarsler) 

i)  skal være tilgængelige gennem 

mere end en sensorisk kanal 
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ii)  skal være forståelige  

iii)  skal kunne konstateres   

iv)  skal have en passende 

skriftstørrelse under forudsigelige 

anvendelsesforhold  

 

b)  produktets brugergrænseflade 

(håndtering, styring og feedback, input og 

output) i overensstemmelse med punkt 2 

b)  produktets brugergrænseflade 

(håndtering, styring og feedback, input og 

output)  

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  

c)  produktets brugsegenskaber ved 

hjælp af funktioner, som har til formål at 

opfylde de behov, som personer med 

handicap har; dette kan for eksempel 

opnås ved at gøre det muligt at benytte 

personlige høretelefoner, hvis der er 

behov for en tidsafmålt reaktion, ved at 

varsle brugeren via mere end én sensorisk 

kanal og ved at give mulighed for at 

forlænge den givne tidsperiode samt ved, 

at der er en passende kontrast, og at taster 

og kontakter kan lokaliseres ved berøring 

d)  produktets grænseflade med 

hjælpemidler. 

d)  produktets grænseflade med 

hjælpemidler. 

 

Ændringsforslag  185 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling II – punkt 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[....] udgår 

 

Ændringsforslag  186 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling III – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Telefontjenester, herunder alarmtjenester 

og relateret forbrugerterminaludstyr med 

avanceret databehandlingskapacitet 

Telefontjenester, herunder alarmtjenester 

og relateret forbrugerterminaludstyr 
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Ændringsforslag  187 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling III – del A – 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:  

1.  Levering af tjenesteydelser med 

henblik på at maksimere den med 

rimelighed forudsigelige anvendelse heraf 

for personer med handicap skal opnås ved 

at opfylde de i afdeling I, del C, fastsatte 

funktionelle resultatkrav, som omfatter: 

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" 

a)  de produkter, som 

tjenesteudbyderne anvender til leveringen 

af den pågældende tjenesteydelse, i 

overensstemmelse med de bestemmelser, 

der er fastsat i punkt B i denne afdeling 

b)  give oplysninger om 

tjenesteydelsens funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

som følger: 

b)  oplysninger om den pågældende 

tjenesteydelses funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

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 

forbindelse med levering af 

tjenesteydelsen, skal leveres i 

overensstemmelse med litra c)  

ba)  elektroniske oplysninger, herunder 

de relaterede online-applikationer, der er 

nødvendige i forbindelse med levering af 

den pågældende tjenesteydelse 

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 

c)  tilgængeliggørelse af websteder 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 
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bred vifte af brugeragenter og 

kompenserende teknologier, som findes på 

EU-plan og internationalt plan 

fremmer interoperabilitet med en bred vifte 

af brugeragenter og kompenserende 

teknologier, som findes på EU-plan og 

internationalt plan 

 ca) mobilbaserede apps 

d)  sørge for tilgængelige oplysninger 

for at lette komplementariteten med 

kompenserende tjenesteydelser 

d)  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.  

e)  funktioner, praksis, politikker, 

procedurer og ændringer i udførelsen af 

den tjenesteydelse, der er rettet mod 

behovene hos personer med handicap og 

sikrer interoperabilitet; dette kan for 

eksempel opnås ved at støtte stemme-, 

video- og tidstro tekstkommunikation, 

alene eller i kombination (total 

konversation), mellem to brugere eller 

mellem en bruger og en nødtjeneste. 

 

Ændringsforslag  188 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling III – del B – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

B. Relateret forbrugerterminaludstyr 

med avanceret databehandlingskapacitet, 

der anvendes af forbrugerne: 

B. Relateret forbrugerterminaludstyr, 

der anvendes af forbrugerne: 

 

Ændringsforslag  189 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling III – del B – punkt 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Konstruktion og produktion: 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 

Konstruktion og produktion af produkter 

med henblik på at maksimere den med 

rimelighed forudsigelige anvendelse heraf 

for personer med handicap skal opnås 

gennem opfyldelse af de i afdeling I, del 
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aldersrelaterede funktionsnedsættelser, 

skal opnås gennem tilgængelighed, for så 

vidt angår:  

C, fastsatte funktionelle resultatkrav, som 

omfatter: 

a)  oplysninger om anvendelse af 

produktet anført i/på selve produktet 

(mærkning, brugsanvisning, advarsler), 

som: 

a)  oplysninger om anvendelse af 

produktet anført på selve produktet 

(mærkningen, brugsanvisning og 

advarsler) 

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, 

anvendelse og bortskaffelse) 

b)  produktets emballage, herunder 

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:  

c)  produktets brugsanvisning med 

oplysninger om installation og 

vedligeholdelse, oplagring og bortskaffelse 

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 

d)  produktets brugergrænseflade 

(håndtering, styring og feedback, input og 

output)  

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  

e)  produktets brugsegenskaber ved 

hjælp af funktioner, som har til formål at 

opfylde behovene hos personer med 

handicap og sikre interoperabilitet; dette 

kan for eksempel opnås ved at støtte 

naturtro lyd, en billedopløsning, der gør 

det muligt at kommunikere ved hjælp af 

tegnsprog, tidstro tekstkommunikation 

alene eller i kombination med stemme- og 

videokommunikation eller ved at sikre 
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effektiv trådløs kobling til høreteknologier 

f)  produktets grænseflade med 

hjælpemidler. 

f)  produktets grænseflade med 

hjælpemidler. 

 

Ændringsforslag  190 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling III – punkt 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[....] udgår 

 

Ændringsforslag  191 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IV– overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Audiovisuelle medietjenester og relateret 

forbrugerudstyr med avanceret 

databehandlingskapacitet 

websteder og online-applikationer af 

audiovisuelle medietjenester og relateret 

forbrugerudstyr 

 

Ændringsforslag  192 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IV – del A – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

A. Tjenesteydelser: A. Websteder og online-applikationer 

 

Ændringsforslag  193 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IV – del A – punkt 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1.  Levering af tjenesteydelser med 

henblik på at maksimere deres forventede 

1. Levering af tjenesteydelser med 

henblik på at maksimere den med 
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anvendelse af personer med 

funktionsnedsættelser, herunder personer 

med handicap, skal opnås ved at:  

rimelighed forudsigelige anvendelse heraf 

for personer med handicap skal opnås ved 

at opfylde de i afdeling I, del C, fastsatte 

funktionelle krav, som omfatter: 

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 forbrugerudstyr 

med avanceret databehandlingskapacitet" 

a)  tilgængeliggørelse af websteder 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 

b)  give oplysninger om 

tjenesteydelsens funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

som følger: 

b) applikationer til mobile enheder. 

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 

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 
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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.  

 

 

Ændringsforslag  194 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IV – del B – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

B. Relateret forbrugerudstyr med 

avanceret databehandlingskapacitet: 

B. Relateret forbrugerudstyr: 

 

Ændringsforslag  195 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IV – del B – punkt 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Konstruktion og produktion: 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: 

Konstruktion og produktion af produkter 

med henblik på at maksimere den med 

rimelighed forudsigelige anvendelse heraf 

for personer med handicap skal opnås 

gennem opfyldelse af de i afdeling I, del 

C, fastsatte funktionelle resultatkrav, som 

omfatter: 

a)  oplysninger om anvendelse af 

produktet anført i/på selve produktet 

(mærkning, brugsanvisning, advarsler), 

som: 

a)  oplysninger om anvendelse af 

produktet anført på selve produktet 

(mærkningen, brugsanvisning og 

advarsler) 

i) skal være tilgængelige gennem 

mere end en sensorisk kanal 
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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, 

anvendelse og bortskaffelse) 

b)  produktets emballage, herunder 

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:  

c)  produktets brugsanvisning med 

oplysninger om installation og 

vedligeholdelse, oplagring og bortskaffelse 

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 

d)  produktets brugergrænseflade 

(håndtering, styring og feedback, input og 

output)  

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  

e)  produktets brugsegenskaber ved 

hjælp af funktioner, som har til formål at 

opfylde de behov, som personer med 

handicap har; dette kan for eksempel 

opnås ved at støtte muligheden for at 

vælge, personliggøre og vise 

adgangstjenester såsom undertekster til 

døve og tunghøre, lydbeskrivelse, talende 

undertekster og tegnsprogstolkning, ved at 

give mulighed for effektiv trådløs kobling 

til høreteknologier eller ved at 

tilvejebringe brugerkontroller, som med 

samme lethed som på de primære 

mediekontroller gør det muligt for 

brugeren at aktivere adgangstjenesterne 

til audiovisuelle tjenester 

f)  produktets grænseflade med 

hjælpemidler. 

f)  produktets grænseflade med 

hjælpemidler. 
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Ændringsforslag  196 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IV – del B – punkt 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[....] udgår 

 

Ændringsforslag  197 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Fly-, bus-, tog- og søtransport, websteder, 

der anvendes til passagertransporttjenester, 

tjenester til mobile enheder, intelligente 

billetsystemer og tidstro oplysninger, 

Selvbetjeningsterminaler, billetautomater 

og selvbetjeningsautomater til check-in, 

der anvendes til passagertransporttjenester 

Fly-, bus-, tog- og søtransport, websteder, 

der anvendes til passagertransporttjenester, 

tjenester til mobile enheder, intelligente 

billetsystemer og tidstro oplysninger, 

Selvbetjeningsterminaler, herunder 

betalingsterminaler, billetautomater og 

selvbetjeningsautomater til check-in, der 

anvendes til passagertransporttjenester 

 

Ændringsforslag  198 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – del A – 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:  

1. Levering af tjenesteydelser med 

henblik på at maksimere den med 

rimelighed forudsigelige anvendelse heraf 

for personer med handicap skal opnås ved 

at opfylde de i afdeling I, del C, fastsatte 

funktionelle krav, som omfatter: 

a)  give oplysninger om 

tjenesteydelsens funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

som følger: 

a)  oplysninger om den pågældende 

tjenesteydelses funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

i)  oplysningerne skal være til 

rådighed i tekstformater, der kan 

anvendes til at skabe alternative 

kompenserende formater, der af brugeren 
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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 forbindelse med 

levering af tjenesteydelsen, skal leveres i 

overensstemmelse med litra b)  

aa)  de elektroniske oplysninger, 

herunder de relaterede online applikationer, 

der er nødvendige i forbindelse med 

levering af den pågældende tjenesteydelse, 

skal leveres i overensstemmelse med litra 

b) 

b)  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 

b)  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 

c)  inkludere funktioner, praksis, 

politikker og procedurer og ændringer i 

udførelsen af den tjenesteydelse, der er 

rettet mod behovene hos personer med 

funktionelle begrænsninger.  

c)  funktioner, praksis, politikker, 

procedurer og ændringer i udførelsen af 

den tjenesteydelse, der er rettet mod 

behovene hos personer med handicap; 

dette kan for eksempel opnås gennem 

intelligente billetsystemer (elektronisk 

reservation, bestilling af billetter osv.), 

tidstro passagerinformation (tidsplaner, 

information om trafikafbrydelser, 

tilslutningsforbindelser og fortsat rejse 

med andre transportmidler osv.) og 

yderligere serviceoplysninger (f.eks. 

bemanding på stationerne, elevatorer, 

som er ude af drift, eller tjenester, som 

midlertidigt ikke er til rådighed) 

 ca) tjenester til mobile enheder, 

intelligente billetsystemer og tidstro 

oplysninger. 

 

Ændringsforslag  199 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – del B 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

B.  Websteder, der anvendes til 

passagertransporttjenester: 

udgår 

a)  Tilvejebringelse af websteder, som 

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.  

 

 

Ændringsforslag  200 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – del C  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

C.  Tjenester til mobile enheder, 

intelligente billetsystemer og tidstro 

oplysninger: 

udgår  

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)  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  
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iii)  de elektroniske oplysninger, 

herunder de relaterede online 

applikationer, der er nødvendige i 

forbindelse med levering af 

tjenesteydelsen, skal leveres i 

overensstemmelse med litra b)  

 

b)  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 

 

 

Ændringsforslag  201 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V– del D – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

D. Selvbetjeningsterminaler, 

billetautomater og selvbetjeningsautomater 

til check-in, der anvendes til 

passagertransporttjenester: 

D. Selvbetjeningsterminaler, herunder 

betalingsterminaler, billetautomater og 

selvbetjeningsautomater til check-in, der 

anvendes til passagertransporttjenester: 

 

Ændringsforslag  202 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – del D – punkt 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Konstruktion og produktion: 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 

Konstruktion og produktion af produkter 

med henblik på at maksimere den med 

rimelighed forudsigelige anvendelse heraf 

for personer med handicap skal opnås 

gennem opfyldelse af de i afdeling I, 

del C, fastsatte funktionelle krav, som 

omfatter: 
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vidt angår:  

a) oplysninger om anvendelse af 

produktet anført i/på selve produktet 

(mærkning, brugsanvisning, advarsler), 

som: 

a) oplysninger om anvendelse af 

produktet anført på selve produktet 

(mærkningen, brugsanvisning og 

advarsler) 

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 

(håndtering, styring og feedback, input og 

output) i overensstemmelse med punkt 2 

b) produktets brugergrænseflade 

(håndtering, styring og feedback, input og 

output)  

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  

c) produktets brugsegenskaber ved 

hjælp af funktioner, som har til formål at 

opfylde de behov, som personer med 

handicap har 

d) produktets grænseflade med 

hjælpemidler. 

d) produktets grænseflade med 

hjælpemidler. 

 

Ændringsforslag  203 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – del D – punkt 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[....] udgår 

 

Ændringsforslag  204 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VI – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Banktjenester, websteder, der anvendes til 

levering af banktjenester, banktjenester til 

mobile enheder, selvbetjeningsterminaler, 

herunder betalingsterminaler, 

Forbrugerorienterede banktjenester, 

websteder, der anvendes til levering af 

banktjenester, banktjenester til mobile 

enheder, selvbetjeningsterminaler, 
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pengeautomater, der anvendes til levering 

af banktjenester 

herunder betalingsterminaler og 

pengeautomater, der anvendes til levering 

af banktjenester 

 

Ændringsforslag  205 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VI – del A – 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:  

1. Levering af tjenesteydelser med 

henblik på at maksimere den med 

rimelighed forudsigelige anvendelse heraf 

for personer med handicap skal opnås ved 

at opfylde de i afdeling I, del C, fastsatte 

funktionelle krav, som omfatter: 

a) sikre tilgængeligheden af de 

produkter, som de anvender til leveringen 

af tjenesteydelsen, i overensstemmelse 

med de bestemmelser, der er fastsat i punkt 

D: 

a) de produkter, som tjenesteyderne 

anvender til leveringen af den pågældende 

tjenesteydelse, i overensstemmelse med de 

bestemmelser, der er fastsat i del D i denne 

afdeling 

b) give oplysninger om 

tjenesteydelsens funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

som følger: 

b) oplysninger om tjenesteydelsens 

funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

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 

forbindelse med levering af 

tjenesteydelsen, skal leveres i 

overensstemmelse med litra c)  

ba) elektroniske oplysninger, herunder 

de relaterede websteder og online-

applikationer, der er nødvendige i 

forbindelse med levering af den 

pågældende tjenesteydelse; det kan f.eks. 

dreje sig om den elektroniske 

identifikation, sikkerheden og 

betalingsmetoderne, som er nødvendige 

for levering af tjenesteydelsen 

c) tilgængeliggørelse af websteder på 

en ensartet måde, der sikrer, at brugerne 
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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) inkludere funktioner, praksis, 

politikker og procedurer og ændringer i 

udførelsen af den tjenesteydelse, der er 

rettet mod behovene hos personer med 

funktionelle begrænsninger.  

d) funktioner, praksis, politikker, 

procedurer og ændringer i udførelsen af 

den tjenesteydelse, der er rettet mod 

behovene hos personer med handicap; 

 da) banktjenester til mobile enheder. 

 

Ændringsforslag  206 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VI – del B 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

B. Websteder, der anvendes til levering af 

banktjenester: 

udgår 

Levering af tjenesteydelser med henblik 

på at maksimere deres forventede 

anvendelse af personer med 

funktionsnedsættelser, herunder personer 

med handicap, skal opnås ved at: 

 

a) 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.  
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Ændringsforslag  207 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VI – del C 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

C. Banktjenester til mobile enheder: udgår  

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) 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 forbindelse med levering af 

tjenesteydelsen, skal leveres i 

overensstemmelse med litra b)  

 

b) 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.  

 

 

Ændringsforslag  208 

Forslag til direktiv 
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Bilag I – afdeling VI – del D – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

D.  Selvbetjeningsterminaler, herunder 

pengeautomater, der anvendes til levering 

af banktjenester: 

D.  Selvbetjeningsterminaler, herunder 

betalingsterminaler og pengeautomater, 

der anvendes til levering af banktjenester 

 

Ændringsforslag  209 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VI – del D – punkt 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1.  Konstruktion og produktion: 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: 

Konstruktion og produktion af produkter 

med henblik på at maksimere den med 

rimelighed forudsigelige anvendelse heraf 

for personer med handicap skal opnås 

gennem opfyldelse af de i afdeling I, 

del C, fastsatte funktionelle krav, som 

omfatter: 

a) oplysninger om anvendelse af 

produktet anført i/på selve produktet 

(mærkning, brugsanvisning, advarsler), 

som: 

a) oplysninger om anvendelse af 

produktet anført på selve produktet 

(mærkningen, brugsanvisning og 

advarsler) 

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 

(håndtering, styring og feedback, input og 

output) i overensstemmelse med punkt 2 

b) produktets brugergrænseflade 

(håndtering, styring og feedback, input og 

output)  

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  

c) produktets brugsegenskaber ved 

hjælp af funktioner, som har til formål at 

opfylde de behov, som personer med 

handicap har 

d) produktets grænseflade med d) produktets grænseflade med 
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hjælpemidler. hjælpemidler. 

 

Ændringsforslag  210 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VI – del D – punkt 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[....] udgår 

 

Ændringsforslag  211 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VII – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

E-bøger E-bøger og tilknyttet udstyr 

 

Ændringsforslag  212 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VII – del A – 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:  

1. Levering af tjenesteydelser med 

henblik på at maksimere den med 

rimelighed forudsigelige anvendelse heraf 

for personer med handicap skal opnås ved 

at opfylde de i afdeling I, del C, fastsatte 

funktionelle krav, som omfatter: 

a) sikre tilgængeligheden af de 

produkter, som de anvender til leveringen 

af tjenesteydelsen, i overensstemmelse 

med de bestemmelser, der er fastsat i punkt 

B "Produkter" 

a) de produkter, som tjenesteyderne 

anvender til leveringen af den pågældende 

tjenesteydelse, i overensstemmelse med de 

bestemmelser, der er fastsat i del B i denne 

afdeling 

b) give oplysninger om 

tjenesteydelsens funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

som følger: 

b) oplysninger om tjenesteydelsens 

funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

i) oplysningerne skal være til 

rådighed i tekstformater, der kan 
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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 

forbindelse med levering af 

tjenesteydelsen, skal leveres i 

overensstemmelse med litra c)  

ba) de elektroniske oplysninger, 

herunder de relaterede online-

applikationer og den e-bog, der er 

nødvendige i forbindelse med levering af 

den pågældende tjenesteydelse 

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 

c) gøre websteder og applikationer til 

mobile enheder 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 

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.  

e) funktioner, praksis, politikker, 

procedurer og ændringer i udførelsen af 

den tjenesteydelse, der er rettet mod 

behovene hos personer med handicap. 

 

Ændringsforslag  213 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VII – del B  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

B. "Produkter" B. Produkter 

1. Konstruktion og produktion: 1. Konstruktion og produktion: 

Konstruktion og produktion af produkter 

med henblik på at maksimere deres 

forventede anvendelse af personer med 

Konstruktion og produktion af produkter 

med henblik på at maksimere den med 

rimelighed forudsigelige anvendelse heraf 
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funktionsnedsættelser, herunder personer 

med handicap og personer med 

aldersrelaterede funktionsnedsættelser, skal 

opnås gennem tilgængelighed, for så vidt 

angår:  

for personer med handicap og personer 

med aldersrelaterede 

funktionsnedsættelser, skal opnås ved at 

opfylde de funktionelle krav, der er 

opstillet i afdeling I, del C, og omfatter: 

a) oplysninger om anvendelse af 

produktet anført i/på selve produktet 

(mærkning, brugsanvisning, advarsler), 

som: 

a) oplysninger om anvendelse af 

produktet anført på selve produktet 

(mærkningen, brugsanvisning og 

advarsler) 

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, 

anvendelse og bortskaffelse) 

b) produktets emballage, herunder 

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:  

c) produktets brugsanvisning med 

oplysninger om installation og 

vedligeholdelse, oplagring og bortskaffelse  

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 

d) produktets brugergrænseflade 

(håndtering, styring og feedback, input og 

output)  

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  

e) produktets brugsegenskaber 

f) produktets grænseflade med 

hjælpemidler. 

f) produktets grænseflade med 

hjælpemidler. 
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Ændringsforslag  214 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VII – del B – punkt 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[...] udgår 

 

Ændringsforslag  215 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VIII – del A – 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:  

1. Levering af tjenesteydelser med 

henblik på at maksimere den med 

rimelighed forudsigelige anvendelse heraf 

for personer med handicap skal opnås ved 

at opfylde de i afdeling I, del C, fastsatte 

funktionelle krav, som omfatter: 

a) give oplysninger om 

tjenesteydelsens funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

som følger: 

a) oplysninger om den pågældende 

tjenesteydelses funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

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 forbindelse med 

levering af tjenesteydelsen, skal leveres i 

overensstemmelse med litra b)  

aa) de elektroniske oplysninger, 

herunder de relaterede online applikationer, 

der er nødvendige i forbindelse med 

levering af den pågældende tjenesteydelse, 

skal leveres i overensstemmelse med 

litra b); der kan f.eks. dreje sig om den 

elektronisk identifikation, sikkerheden og 

betalingsmetoderne, som er nødvendige 

for levering af tjenesteydelsen 

b) gøre websteder tilgængelige på en b) tilgængeliggørelse af websteder på 
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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. 

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 

 

Ændringsforslag  216 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – del A – punkt 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Konstruktion og produktion: 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: 

Konstruktion og produktion af produkter 

med henblik på at maksimere deres 

forventede anvendelse af personer med 

handicap og personer med aldersrelaterede 

funktionsnedsættelser, skal opnås ved at 

opfylde de funktionelle krav, der er 

opstillet i afdeling I, del C, og omfatter: 

a) oplysninger om anvendelse af 

produktet anført i/på selve produktet 

(mærkning, brugsanvisning, advarsler), 

som: 

a) oplysninger om anvendelse af 

produktet anført i/på selve produktet 

(mærkning, brugsanvisning, advarsler) 

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, 

anvendelse og bortskaffelse) 

b) produktets emballage, herunder 

oplysningerne i det (åbning, lukning, 

anvendelse og bortskaffelse) 

c) produktets brugsanvisning med 

oplysninger om installation og 

c) produktets brugsanvisning med 

oplysninger om installation og 
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vedligeholdelse, oplagring og 

bortskaffelse, som skal opfylde følgende 

betingelser: 

vedligeholdelse, oplagring og bortskaffelse 

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 

d) produktets brugergrænseflade 

(håndtering, styring og feedback, input og 

output) 

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 

e) produktets brugsegenskaber ved 

hjælp af funktioner, som har til formål at 

opfylde de behov, som personer med 

handicap har 

f) produktets grænseflade med 

hjælpemidler. 

f) produktets grænseflade med 

hjælpemidler. 

 

Ændringsforslag  217 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – del A – punkt 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[...] udgår 

 

Ændringsforslag  218 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – del B – 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: 

1. Levering af tjenesteydelser med 

henblik på at maksimere den med 

rimelighed forudsigelige anvendelse heraf 

for personer med handicap skal opnås ved 

at opfylde de i afdeling I, del C, fastsatte 



 

RR\1125427DA.docx 113/406 PE597.391v02-00 

 DA 

funktionelle krav, som omfatter: 

a) sikre tilgængeligheden af det 

bebyggede miljø, hvor tjenesteydelsen 

leveres, herunder transportinfrastruktur, i 

overensstemmelse med del C og med 

forbehold af national lovgivning og EU-

lovgivning om beskyttelse af nationale 

skatte af kunstnerisk, historisk eller 

arkæologisk værdi 

a) bygninger og anlæg, hvor 

tjenesteydelsen leveres, herunder 

transportinfrastruktur, i overensstemmelse 

med del C og med forbehold af national 

lovgivning og EU-lovgivning om 

beskyttelse af nationale skatte af 

kunstnerisk, historisk eller arkæologisk 

værdi 

b) gøre faciliteter tilgængelige, 

herunder køretøjer, fartøjer og udstyr, der 

er nødvendigt for leveringen af 

tjenesteydelsen, som følger: 

b) faciliteter, herunder køretøjer, 

fartøjer og udstyr, der er nødvendigt for 

leveringen af tjenesteydelsen, som følger: 

i) udformningen af det bebyggede 

areal skal overholde kravene i del C i 

forbindelse med ombordstigning og 

udstigning, drift og anvendelse 

i) udformningen af bygninger og 

anlæg skal overholde kravene i del C, når 

de benyttes af passagerer til at gå om bord 
og fra borde og til gennemgang og ophold 

ii) oplysningerne skal være 

tilgængelige på forskellige måder og via 

mere end én sensorisk kanal 

 

iii) alternativer til visuelt indhold, som 

ikke består af tekst, skal sikres 

 

c) sikre tilgængeligheden af de 

produkter, som de anvender til leveringen 

af tjenesteydelsen, i overensstemmelse med 

de bestemmelser, der er fastsat i del A 

c) de produkter, som de anvender til 

leveringen af tjenesteydelsen, i 

overensstemmelse med de bestemmelser, 

der er fastsat i del A 

d) give oplysninger om 

tjenesteydelsens funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

som følger: 

d) oplysninger om tjenesteydelsens 

funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

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 

forbindelse med levering af 

tjenesteydelsen, skal leveres i 

overensstemmelse med litra e) 
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e) 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 

e) gøre websteder og mobile enheder 

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 

f) sørge for tilgængelige oplysninger 

for at lette komplementariteten med 

kompenserende tjenesteydelser 

f) oplysninger for at lette 

komplementariteten med kompenserende 

tjenesteydelser 

g) inkludere funktioner, praksis, 

politikker og procedurer og ændringer i 

udførelsen af den tjenesteydelse, der er 

rettet mod behovene hos personer med 

funktionelle begrænsninger. 

g) funktioner, praksis, politikker og 

procedurer og ændringer i udførelsen af 

den tjenesteydelse, der er rettet mod 

behovene hos personer med handicap. 

 

Ændringsforslag  219 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – del C – punkt 1 – indledning  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Tilgængelighed for personer med 

funktionsnedsættelser, herunder personer 

med handicap, til det bebyggede miljø, 

med henblik på forventede anvendelse på 

uafhængig vis, skal omfatte følgende 

aspekter af områder bestemt til offentlig 

adgang: 

1. Tilgængelighed for personer med 

handicap til bygninger og anlæg til den 

forventede anvendelse heraf på uafhængig 

vis, skal omfatte følgende aspekter af 

områder bestemt til offentlig adgang: 

 

Ændringsforslag  220 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling X – punkt 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Tilgængelighed for personer med 

funktionsnedsættelser, herunder personer 

med handicap, til det bebyggede miljø, 

Tilgængelighed for personer med handicap 

til bygninger og anlæg, hvor 

tjenesteydelsen leveres, jf. artikel 3, 
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hvor tjenesteydelsen leveres, jf. artikel 3, 

stk. 10, til dens forventede anvendelse på 

uafhængig vis, skal omfatte følgende 

aspekter af områder bestemt til offentlig 

adgang: 

stk. 10, til den forventede anvendelse heraf 

på uafhængig vis, skal omfatte følgende 

aspekter af områder bestemt til offentlig 

adgang: 

 

Ændringsforslag  221 

Forslag til direktiv 

Bilag II – punkt 4 – punkt 4.1. 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4.1. Fabrikanten anbringer den i dette 

direktiv omhandlede CE-mærkning på 

hvert enkelt produkt, der opfylder kravene 

i dette direktiv. 

udgår 
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BEGRUNDELSE 

Indledende bemærkninger 

Den europæiske lov om tilgængelighed (i det følgende kaldet "tilgængelighedsloven") har til 

hensigt at forbedre funktionsevnen ved det indre marked for tilgængelige produkter og 

tjenesteydelser ved at fjerne hindringer skabt af afvigende lovgivning og forhindre skabelse af 

nye hindringer, hvad der med føje kan forventes at ske på grund af de forpligtelser, som 

medlemsstaterne har påtaget sig i medfør af FN's konvention om handicappedes rettigheder (i 

det følgende kaldet "konventionen"). EU-retsakter fungerer ofte som et efterfølgende middel 

til at rydde ud i de hindringer, der er skabt af medlemsstaterne gennem årene. Denne 

lovgivning er et eksempel på et forebyggende tiltag.  

Kommissionens forslag er et udmærket udgangspunkt for det videre arbejde, men der er brug 

for indtil flere justeringer med henblik på at sikre, at tilgængelighedsloven indfrier sit formål: 

at opnå den rette balance mellem handicappedes behov, skabe mulighed for innovation inden 

for produkt- og tjenesteudvikling og samtidig nedbringe uforholdsmæssigt høje omkostninger 

for virksomheder. Ordføreren er klar over, at denne tilgængelighedslov allerede blev 

annonceret i Kommissionens handicapstrategi i 2010, og mener, at det er på tide at skabe 

resultater.  

Sammenhæng med den internationale kontekst 

Ordføreren har været omhyggelig med at tilpasse tilgængelighedsloven til den internationale 

kontekst. Eksempelvis havde Kommissionens forslag til hensigt at udvide direktivets 

anvendelsesområde til at omfatte "personer med funktionelle begrænsninger". Eftersom FN-

konventionen alene henviser til første kategori, og idet formålet med tilgængelighedsloven er 

at begrænse antallet af nye hindringer, som konventionen måtte skabe, har ordføreren ikke 

fulgt Kommissionens forslag på dette punkt. Definitionen af mennesker med funktionelle 

begrænsninger er en enekompetence, der hører under Udvalget for Beskæftigelse og Sociale 

Anliggender og er derfor ikke blevet berørt. Det bruges dog kun i én enkelt betragtning. 

I denne forklares det, at tilgængelighedsloven vil få en gavnlig virkning for folk med 

funktionelle begrænsninger såsom ældre eller gravide. Det er faktisk blevet bevist, at bedre 

tilgængelighed ved produkter og tjenesteydelser vitterligt forbedrer tilværelsen for andre end 

blot handicappede mennesker.  

En sektorspecifik tilgang i videst muligt omfang 

Ordføreren har forståelse for behovet for en horisontal tilgang til visse produkter og 

tjenesteydelser, men mener, at en sektorspecifik tilgang er bedre i alle de tilfælde, hvor det er 

muligt. Ordføreren har derfor taget til efterretning, at ordførerne for forslaget til direktivet om 

audiovisuelle medietjenester (AVMSD) har til hensigt at indføje en række 

tilgængelighedskrav i dets anvendelsesområde. Ordføreren har besluttet ikke at udelukke 

disse tjenesteydelser eller udstyr fra dette direktivs anvendelsesområde i udkastet til 

betænkning. Han vil imidlertid analysere, hvordan forhandlingerne i Kulturudvalget skrider 

frem og fjerne disse elementer, hvis han skønner, at de er tilstrækkeligt dækket af AVMSD.  
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Telefontjenester og -udstyr er tilsvarende også reguleret i det nyligt foreslåede direktiv om et 

EU-kodeks for elektronisk kommunikation. Ordføreren har besluttet ikke at udelukke disse 

tjenesteydelser og udstyr fra direktivets anvendelsesområde i udkastet til betænkning og til 

ikke at afstemme definitionen heraf. Hvis disse produkter og tjenesteydelser i fyldestgørende 

grad er dækket i kommunikationskodeksen, vil ordføreren også foreslå at flytte disse 

bestemmelser over i sidstnævnte. 

Sammenhængende EU-retlige rammer 

Kommissionens forslag omfattede ideen om at bruge tilgængelighedsloven som et 

sikkerhedsnet for tilgængelighedskravene, således at loven endvidere vil gælde for 

eksisterende lovgivning med henblik på at sikre, at det samme niveau af krav opnås over hele 

Europa for et udvalg af produkter og tjenesteydelser. Ordføreren mener, at denne tilgang er 

berettiget, når den eksisterende lovgivning ikke giver nogen detaljer om, hvordan 

tilgængelighed bør opnås, men tilslutter sig ikke denne tilgang, når det gælder sektorer, der på 

nuværende tidspunkt har implementeret nye EU-krav eller som allerede er reguleret hvad 

angår tilgængelighed, f.eks. transportsektoren. Ændring af reglerne herfor midt i forløbet er 

ikke et udtryk for bedre lovgivning og kan vise sig at være yderst skadelig. 

Derfor har ordføreren sikret sig, at når erhvervsdrivende allerede er omfattet af EU-lovgivning 

om tilgængelighed, vil denne lovgivning ikke komme til at fungere som et supplerende lag. 

Ordføreren har også fjernet dubletter af krav til erhvervsdrivende og mulige 

uregelmæssigheder mellem kravene. Det er ligeledes vigtigt at afklare, at dette direktiv ikke 

vil ændre ved den obligatoriske eller frivillige art af den eksisterende lovgivning. Det har 

alene til formål at afklare, hvad tilgængelighedskravene er i de tilfælde, hvor lovgivningen 

indeholder tilgængelighedskrav. 

De nye lovgivningsmæssige rammer tilpasset tilgængelighed 

Ordføreren tilslutter sig Kommissionens beslutning om at anvende de nye lovgivningsrammer 

på dette direktiv.1 Disse rammer skal imidlertid justeres en anelse med henblik på at tilpasse 

dem til tilgængelighedsloven. Eksempelvis forlanger markedstilsynsmyndighederne 

sædvanligvis kun tilbagekaldelse af produkter, hvis de udgør en fare for forbrugerne eller er 

skadelige for miljøet. Et ikke-tilgængeligt produkt er hverken det ene eller det andet. Andre 

korrigerende tiltag og sanktioner vil fortsat kunne finde anvendelse, hvis direktivet overtrædes 

af en fabrikant, såsom – som sidste udvej – tilbagetrækning af produktet i tilfælde af at 

fabrikanten f.eks. på trods af myndighedernes anmodninger, markedsfører ikke-tilgængelige 

produkter, der er omhandlet af direktivets anvendelsesområde. Ikke-tilgængelige produkter 

udgør endvidere ikke en risiko som sådan. Kommissionens forslag er blevet tilpasset, så det 

afspejler dette forhold. 

                                                 
1 De nye lovgivningsmæssige rammer består af to forordninger (forordning (EF) 764/2008 og forordning (EF) 

765/2008) og en afgørelse (afgørelse 768/2008). Det er en pakke af foranstaltninger, der har til formål at 

forbedre markedsovervågningen og højne kvaliteten af overensstemmelsesvurderinger. Endvidere tydeliggøres 

brugen af CE-mærkning og der skabes en værktøjskasse af foranstaltninger til brug i lovgivningen for produkter. 

Et primært mål for Kommissionen er at bringe lovgivningen for produktharmonisering i tråd med 

referencebestemmelserne i afgørelse 768/2008/EF. Det er det samme, der er blevet gjort i forbindelse med dette 

direktiv.  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32008R0764
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32008R0765
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32008R0765
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32008D0768
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32008D0768
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Tænk småt først 

Mikrovirksomheder ville ikke være i stand til at håndtere de forpligtelser, der følger af dette 

direktiv. I henhold til Kommissionens forslag ville en mindre detailhandlende eller en 

boghandel, der beslutter at oprette en hjemmeside med henblik på online-salg, være forpligtet 

til at gøre denne side fuldt tilgængelig for personer med handicap. Ordføreren mener ikke, at 

dette er forholdsmæssigt afpasset. Anvendelsen af undtagelsesklausulen i artikel 12 og 22 vil 

endvidere ikke være en løsning for en mindre erhvervsdrivende, da det vil pålægge 

vedkommende, efter anmodning fra myndigheden, at udarbejde en analyse af "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". 

Vi bør begrænse den byrde, som små og mellemstore virksomheder pålægges som følge af 

dette direktiv. Det er imidlertid vigtigt, at de stadig er omfattet af dets anvendelsesområde. 

Derfor foreslås det, at de omfattes af et lempeligere regelsæt. Ordføreren foreslår derfor at 

fritage SMV'er fra forpligtelsen til at underrette myndighederne, hvis de ønsker at gøre brug 

af artikel 12 og 22. 

Afsluttende bemærkninger 

Ordføreren tilslutter sig til fulde Kommissionens mål om at opnå øget tilgængelighed for 

handicappede. Springbrættet for dette forslag er det indre marked. Ved at fjerne hindringer og 

undgå fremtidige ditto vil det indre marked blive yderligere styrket til fordel for alle 

europæiske borgere og virksomheder. Principperne om bedre lovgivning bør fungere som 

drivkraften til at sikre, at der skabes et formålstjenligt stykke europæisk lovgivning.  

Innovation er så absolut nøglen til at indfri målet med dette forslag, hvorfor ordføreren ønsker 

at bevare tilstrækkeligt med muligheder til fordel for innovative virksomheder. På baggrund 

af tidligere gode erfaringer ønsker han derfor at basere kravene om tilgængelighed på 

funktionalitet snarere end tekniske specifikationer. 
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UDTALELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE 
ANLIGGENDER(*) 

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af 

medlemsstaternes love og administrative bestemmelser for så vidt angår tilgængelighedskrav 

til produkter og tjenesteydelser 

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

Ordfører for udtalelse: Ádám Kósa 

(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54 

 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om det Indre Marked 

og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 

ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Formålet med dette direktiv er at 

bidrage til et velfungerende indre marked 

gennem indbyrdes tilnærmelse af 

medlemsstaternes love og administrative 

bestemmelser gennem fjernelse af barrierer 

for den frie bevægelighed for visse 

tilgængelige produkter og tjenesteydelser. 

Dette vil forbedre adgangen til tilgængelige 

produkter og tjenesteydelser på det indre 

marked. 

(1) Formålet med dette direktiv er at 

bidrage til et velfungerende indre marked 

gennem indbyrdes tilnærmelse af 

medlemsstaternes love og administrative 

bestemmelser og gennem fjernelse af 

barrierer for den frie bevægelighed for 

visse tilgængelige produkter og 

tjenesteydelser. Dette vil forbedre 

adgangen til tilgængelige produkter og 

tjenesteydelser såvel som 

tilgængeligheden og den praktiske 

formidling af oplysninger om disse 
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produkter og tjenesteydelser på det indre 

marked. 

 

Ændringsforslag  2 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Efterspørgslen efter tilgængelige 

produkter og tjenesteydelser er stor, og 

antallet af borgere med handicap og/eller 

funktionelle begrænsninger vil stige 

betydeligt med EU's befolknings aldring. 

Et miljø, hvor produkter og tjenesteydelser 

er mere tilgængelige, fremmer et mere 

inklusivt samfund og en uafhængig 

tilværelse for borgere med handicap. 

(2) Efterspørgslen efter tilgængelige 

produkter og tjenesteydelser er stor, og 

antallet af personer med 

funktionsnedsættelser, herunder personer 
med handicap, jf. artikel 1 i De Forenede 

Nationers konvention om rettigheder for 

personer med handicap (UNCRPD), vil 

stige betydeligt med EU's befolknings 

aldring. Et miljø, hvor produkter og 

tjenesteydelser er mere tilgængelige, 

fremmer et mere inklusivt samfund og er 

en forudsætning for en uafhængig 

tilværelse. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Som følge af forskellene mellem de 

nationale tilgængelighedskrav afskrækkes 

individuelle erhvervsdrivende, navnlig 

SMV'er og mikrovirksomheder, fra at 

etablere en virksomhed uden for deres 

hjemmemarked. De nationale eller endog 

regionale eller lokale tilgængelighedskrav, 

som medlemsstaterne har indført, er i 

øjeblikket forskellige, både hvad angår 

dækning og detaljeringsgrad. Disse 

forskelle har en negativ indvirkning på 

konkurrenceevne og vækst som følge af de 

ekstra omkostninger, der er forbundet med 

udvikling og markedsføring af tilgængelige 

produkter og tjenesteydelser for hvert 

(4) Som følge af forskellene mellem de 

nationale tilgængelighedskrav afskrækkes 

individuelle erhvervsdrivende, navnlig 

SMV'er og mikrovirksomheder, fra at 

etablere en virksomhed uden for deres 

hjemmemarked. De nationale eller endog 

regionale eller lokale tilgængelighedskrav, 

som medlemsstaterne har indført, er i 

øjeblikket forskellige, både hvad angår 

dækning og detaljeringsgrad. Disse 

forskelle har en negativ indvirkning på 

konkurrenceevne og økonomisk udvikling 

som følge af de ekstra omkostninger, der er 

forbundet med udvikling og markedsføring 

af tilgængelige produkter og 

tjenesteydelser for hvert nationalt marked. 
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nationalt marked. Nationale myndigheder, fabrikanter og 

leverandører af tjenesteydelser oplever 

usikkerhed med hensyn til 

tilgængelighedskravene til potentielle 

grænseoverskridende tjenesteydelser og de 

politiske rammebestemmelser vedrørende 

tilgængelighed. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Forbrugere af tilgængelige 

produkter og modtagere af tilgængelige 

tjenesteydelser oplever høje priser på grund 

af begrænset konkurrence mellem 

leverandørerne. Uensartede regler i 

medlemsstaterne reducerer de potentielle 

fordele ved at dele erfaringer med 

nationale og internationale fagfæller som 

reaktion på den samfundsmæssige og 

teknologiske udvikling. 

(5) Forbrugere af tilgængelige 

produkter, herunder især kompenserende 

teknologier, og modtagere af tilgængelige 

tjenesteydelser oplever høje priser på grund 

af begrænset konkurrence mellem 

leverandørerne. Uensartede regler i 

medlemsstaterne reducerer de potentielle 

fordele ved at dele erfaringer med 

nationale og internationale fagfæller som 

reaktion på den samfundsmæssige og 

teknologiske udvikling. 

 

Ændringsforslag  5 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) En indbyrdes tilnærmelse af de 

nationale foranstaltninger på EU-plan er 

derfor nødvendig for et velfungerende 

indre marked og for at sætte en stopper for 

fragmentering af markedet for tilgængelige 

varer og tjenesteydelser, skabe 

stordriftsfordele, lette 

grænseoverskridende handel og hjælpe de 

erhvervsdrivende med at koncentrere 

ressourcerne om innovation i stedet for at 

anvende disse ressourcer på efterlevelse af 

fragmenterede lovgivningsmæssige krav i 

(6) En indbyrdes tilnærmelse af de 

nationale foranstaltninger på EU-plan er 

derfor fremmende for et mere 

velfungerende indre marked og for at 

mindske fragmentering af markedet for 

tilgængelige varer og tjenesteydelser, skabe 

stordriftsfordele såvel som fri 

bevægelighed uden hindringer for 

produkter, tjenesteydelser og personer og 

mobilitet for personer med 

funktionsnedsættelser, herunder personer 

med handicap, såvel som for at hjælpe de 

erhvervsdrivende med at koncentrere 
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Unionen. ressourcerne om innovation i stedet for at 

anvende disse ressourcer på efterlevelse af 

fragmenterede lovgivningsmæssige krav i 

Unionen. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Dette direktiv respekterer de 

grundlæggende rettigheder og overholder 

de principper, der navnlig er anerkendt i 

Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder. Direktivet 

sigter navnlig mod at sikre fuld 

overholdelse af retten for mennesker med 

handicap til at nyde godt af 

foranstaltninger, der skal sikre deres 

uafhængighed, deres sociale og 

erhvervsmæssige integration og deres 

deltagelse i samfundslivet samt fremme 

anvendelsen af artikel 26 i Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder. 

(9) Dette direktiv respekterer de 

grundlæggende rettigheder og overholder 

de principper, der navnlig er anerkendt i 

Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder. Direktivet 

sigter navnlig mod at sikre fuld 

overholdelse af retten for mennesker med 

handicap og ældre borgere til at nyde godt 

af foranstaltninger, der skal sikre deres 

uafhængighed, deres sociale og 

erhvervsmæssige integration og deres 

deltagelse i samfundslivet samt fremme 

anvendelsen af artikel 21, 25 og 26 i Den 

Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Det overordnede mål med 

"strategien for det digitale indre marked" er 

at opnå bæredygtige økonomiske og 

sociale fordele på grundlag af et forbundet 

digitalt indre marked. I Unionen drager 

forbrugerne endnu ikke fuldt ud fordel af 

de priser og det udvalg, som det indre 

marked kan tilbyde, fordi omfanget af 

grænseoverskridende online transaktioner 

stadig er meget begrænset. Opsplitningen 

af markederne begrænser også 

efterspørgslen efter elektronisk handel på 

(10) Det overordnede mål med 

"strategien for det digitale indre marked" er 

at opnå bæredygtige økonomiske og 

sociale fordele på grundlag af et forbundet 

digitalt indre marked ved at fremme 

samhandlen og styrke beskæftigelsen i 

Unionen. I Unionen drager forbrugerne 

endnu ikke fuldt ud fordel af de priser og 

det udvalg, som det indre marked kan 

tilbyde, fordi omfanget af 

grænseoverskridende online transaktioner 

stadig er meget begrænset. Opsplitningen 
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tværs af grænserne. Der er endvidere behov 

for en samordnet indsats for at sikre, at nyt 

elektronisk indhold også er fuldt 

tilgængeligt for handicappede. Det er 

derfor nødvendigt at harmonisere 

tilgængelighedskravene i det digitale indre 

marked og at sikre, at alle Unionens 

borgere uanset deres kvalifikationer kan 

udnytte fordelene. 

af markederne begrænser også 

efterspørgslen efter elektronisk handel på 

tværs af grænserne. Der er endvidere behov 

for en samordnet indsats for at sikre, at nyt 

elektronisk indhold også er fuldt 

tilgængeligt for handicappede. Det er 

derfor nødvendigt at harmonisere 

tilgængelighedskravene i det digitale indre 

marked og at sikre, at alle Unionens 

borgere uanset deres kvalifikationer kan 

udnytte fordelene. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Konventionens ikrafttræden i 

medlemsstaternes retsorden medfører et 

behov for at vedtage supplerende nationale 

bestemmelser om produkters og 

tjenesteydelsers tilgængelighed, som uden 

Unionens tiltag ville øge forskellene 

mellem de nationale bestemmelser 

yderligere. 

(13) Konventionens ikrafttræden i 

medlemsstaternes retsorden medfører et 

behov for at vedtage supplerende nationale 

bestemmelser om produkters og 

tjenesteydelsers tilgængelighed og det 

bebyggede miljø, der er knyttet til 

leveringen af varer og tjenesteydelser, 

som uden Unionens tiltag ville øge 

forskellene mellem de nationale 

bestemmelser yderligere. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til direktiv 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) "Den europæiske handicapstrategi 

2010-2020: et nyt tilsagn om et Europa 

uden barrierer33" fastslår i 

overensstemmelse med konventionen, at 

tilgængelighed er et af de otte 

indsatsområder, og tager sigte på at sikre 

tilgængeligheden af produkter og 

tjenesteydelser. 

(15) "Den europæiske handicapstrategi 

2010-2020: et nyt tilsagn om et Europa 

uden barrierer33" fastslår i 

overensstemmelse med konventionen, at 

tilgængelighed, som er et af de otte 

indsatsområder, er en grundlæggende 

forudsætning for deltagelse i 

samfundslivet og tager sigte på at sikre 

tilgængeligheden af produkter og 
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tjenesteydelser. 

__________________ __________________ 

33 COM(2010) 636. 33 COM(2010)636. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til direktiv 

Betragtning 17 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) Alle produkter og tjenesteydelser 

skal opfylde de tilgængelighedskrav, der er 

nævnt i artikel 3 og i bilag I, for at være 

tilgængelige for handicappede og ældre. 

Tilgængelighedsforpligtelserne vedrørende 

e-handel gælder også for online salg af 

tjenesteydelser i henhold til artikel 1, stk. 

2, litra a)-e), i dette direktiv. 

(17) Alle produkter og tjenesteydelser, 

der er omfattet af dette direktivs 

anvendelsesområde, bør ledsages af en 

tilgængelighedsrapport, hvoraf det 

fremgår, hvilke af de tilgængelighedskrav, 

der er nævnt i artikel 3 og i bilag I, der er 

blevet opfyldt for at gøre produktet eller 

tjenesteydelsen tilgængelig for personer 

med handicap og ældre personer. 

Tilgængelighedsrapporten er en liste over 

eller erklæring af 

tilgængelighedsfunktioner, der udgør en 

del af den generelle beskrivelse af 

produktet i henhold til bestemmelserne i 

bilag II og af tjenesteydelserne i henhold 

til bilag III. 

Tilgængelighedsforpligtelserne vedrørende 

e-handel gælder også for online salg af 

tjenesteydelser i henhold til artikel 1, stk. 

2, litra a)-e), i dette direktiv. 

 

Ændringsforslag  11 

 

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 
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direktiv. Tilgængelighedskravene bør 

indføres på den mindst byrdefulde måde 

for de erhvervsdrivende og 

medlemsstaterne. 

 

Ændringsforslag  12 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 23 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(23) I nogle situationer vil fælles 

tilgængelighedskrav til bebyggede 

omgivelser lette den frie bevægelighed for 

relaterede tjenesteydelser og for personer 

med handicap. Derfor bør dette direktiv 

gøre det muligt for medlemsstaterne at 

medtage bebyggede omgivelser, der 

anvendes til levering af de tjenesteydelser, 

der er omfattet af dette direktiv, og således 

sikre overholdelse af 

tilgængelighedskravene i bilag X. 

(23) Fælles tilgængelighedskrav til 

bebyggede omgivelser er vigtige for 

produkter og afgørende med hensyn til at 

sikre tilgængelige tjenester og bør lette 

den frie bevægelighed for personer med 

handicap. Derfor forpligter dette direktiv 

medlemsstaterne til i fuldt omfang at 

medtage bebyggede omgivelser, der 

anvendes til levering af de tjenesteydelser, 

der er omfattet af dette direktiv, og således 

sikre overholdelse af 

tilgængelighedskravene i bilag X. 

 

Ændringsforslag  13 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 25 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (25a) Ved indkredsningen og 

klassificeringen af de behov, som 

personer med handicap har, og som 

produktet eller tjenesteydelsen er bestemt 

til at opfylde, bør princippet om universelt 

design ses i overensstemmelse med den 

generelle bemærkning nr. 2 (2014) om 

artikel 9 fra FN's konvention om 

rettigheder for personer med handicap1a. 

 __________________ 

 1a https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/13/

PDF/G1403313.pdf?OpenElement 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/13/PDF/G1403313.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/13/PDF/G1403313.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/13/PDF/G1403313.pdf?OpenElement
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Ændringsforslag  14 

Forslag til direktiv 

Betragtning 28 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(28) Alle erhvervsdrivende, der indgår i 

forsynings- og distributionskæden, bør 

sikre, at de kun gør sådanne produkter 

tilgængelige på markedet, som er i 

overensstemmelse med direktivets 

tilgængelighedskrav. Det er nødvendigt at 

fastlægge en klar og forholdsmæssig 

fordeling af forpligtelserne svarende til 

hver enkelt erhvervsdrivendes rolle i 

forsynings- og distributionsprocessen. 

(28) Alle erhvervsdrivende, der indgår i 

forsynings- og distributionskæden, bør 

sikre, at de kun gør sådanne produkter 

tilgængelige på markedet, som er i 

overensstemmelse med direktivets 

tilgængelighedskrav, herunder 

rapporteringskravene. Det er nødvendigt 

at fastlægge en klar og forholdsmæssig 

fordeling af forpligtelserne svarende til 

hver enkelt erhvervsdrivendes rolle i 

forsynings- og distributionsprocessen. 

 

Ændringsforslag  15 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 37 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(37) Dette direktiv bør følge princippet 

om "tænk småt først" og tage hensyn til 
de administrative byrder, som påhviler 

SMV'er. Det bør fastsætte ikke-vidtgående 

regler med hensyn til 

overensstemmelsesvurdering og bør 

indføre beskyttelsesklausuler for de 

erhvervsdrivende frem for at foreskrive 

generelle undtagelser og fritagelser for 

sådanne virksomheder. Følgelig bør der 

ved fastsættelsen af reglerne for 

udvælgelse og gennemførelse af de mest 

hensigtsmæssige 

overensstemmelsesvurderingsprocedurer 

tages hensyn til situationen for SMV'erne, 

og forpligtelsen til at vurdere 

tilgængelighedskravenes overensstemmelse 

bør begrænses, således at den ikke udgør 

en uforholdsmæssig stor byrde for 

SMV'erne. Desuden bør 

(37) Dette direktiv bør være 

vidtrækkende, samtidig med at det også 

tager højde for de administrative byrder og 

økonomiske omkostninger, som påhviler 

SMV'er. Det bør fastsætte nøjagtige og 

effektive regler med hensyn til 

overensstemmelsesvurdering. Undtagelser 

fra reglerne om 

overensstemmelsesvurdering bør fortolkes 

restriktivt i tråd med dette direktiv. 

Følgelig bør der ved fastsættelsen af 

reglerne for udvælgelse og gennemførelse 

af de mest hensigtsmæssige 

overensstemmelsesvurderingsprocedurer 

tages hensyn til situationen for SMV'erne, 

og forpligtelsen til at vurdere 

tilgængelighedskravenes overensstemmelse 

bør begrænses, således at den ikke udgør 

en uforholdsmæssig stor byrde for 

SMV'erne. Desuden bør 
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markedsovervågningsmyndigheder udføre 

deres arbejde på en forholdsmæssigt 

afpasset måde, dvs. under hensyn til 

virksomhedernes størrelse og til, at de 

pågældende produkter kun i mindre 

omfang eller slet ikke er seriefremstillede, 

uden at der skabes unødvendige hindringer 

for små og mellemstore virksomheder og 

uden at bringe varetagelsen af almene 

samfundshensyn i fare. 

markedsovervågningsmyndigheder udføre 

deres arbejde på en forholdsmæssigt 

afpasset måde, dvs. under hensyn til 

virksomhedernes størrelse og til, at de 

pågældende produkter kun i mindre 

omfang eller slet ikke er seriefremstillede, 

uden at der skabes unødvendige hindringer 

for små og mellemstore virksomheder og 

uden at bringe varetagelsen af almene 

samfundshensyn i fare. 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til direktiv 

Betragtning 39 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(39) Med henblik på at gøre det lettere at 

vurdere overensstemmelsen med gældende 

krav er det nødvendigt at fastsætte 

bestemmelser om en formodning om 

overensstemmelse for produkter og 

tjenesteydelser, som er i overensstemmelse 

med frivillige harmoniserede standarder, 

der er vedtaget i henhold til Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 1025/201239, når der skal fastsættes 

detaljerede tekniske specifikationer. 

Kommissionen har allerede udstedt en 

række standardiseringsanmodninger 

vedrørende tilgængelighed til de 

europæiske standardiseringsorganisationer, 

som ville være relevante ved udarbejdelsen 

af harmoniserede standarder. 

(39) Med henblik på at gøre det lettere at 

vurdere overensstemmelsen med gældende 

krav om tilgængelighed er det nødvendigt 

at fastsætte bestemmelser om en 

formodning om overensstemmelse for 

produkter og tjenesteydelser, som er i 

overensstemmelse med frivillige 

harmoniserede standarder, der er vedtaget i 

henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1025/201239, når der 

skal fastsættes detaljerede tekniske 

specifikationer. Kommissionen har allerede 

udstedt en række 

standardiseringsanmodninger vedrørende 

tilgængelighed til de europæiske 

standardiseringsorganisationer, som ville 

være relevante ved udarbejdelsen af 

harmoniserede standarder. 

__________________ __________________ 

39Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. 

oktober 2012 om europæisk 

standardisering, om ændring af Rådets 

direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 

98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 

2009/23/EF og 2009/105/EF og om 

ophævelse af Rådets beslutning 87/95/EØF 

39 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. 

oktober 2012 om europæisk 

standardisering, om ændring af Rådets 

direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 

98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 

2009/23/EF og 2009/105/EF og om 

ophævelse af Rådets beslutning 87/95/EØF 
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og Europa-Parlamentets og Rådets 

afgørelse nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 af 

14.11.2012, s. 12). 

og Europa-Parlamentets og Rådets 

afgørelse nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 af 

14.11.2012, s. 12). 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til direktiv 

Betragtning 40 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(40) Hvor der ikke findes harmoniserede 

standarder, og hvis sådanne er nødvendige 

med markedsharmonisering for øje, bør 

Kommissionen kunne vedtage 

gennemførelsesretsakter, der fastlægger 

fælles tekniske specifikationer for de i 

dette direktiv fastsatte tilgængelighedskrav. 

(40)  (Vedrører ikke den danske tekst)  

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til direktiv 

Betragtning 42 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(42) Hvad angår 

overensstemmelsesvurdering af produkter, 

bør dette direktiv følge proceduren for 

intern produktionskontrol (modul A), der 

er beskrevet i bilag II til afgørelse nr. 

768/2008/EF, da den gør det muligt for de 

erhvervsdrivende at godtgøre og for de 

kompetente myndigheder at sikre, at 

produkter, der gøres tilgængelige på 

markedet, opfylder 

tilgængelighedskravene, uden at der 

pålægges en uforholdsmæssig stor byrde. 

(42) Hvad angår 

overensstemmelsesvurdering af produkter, 

bør dette direktiv følge proceduren for 

intern produktionskontrol (modul A), der 

er beskrevet i bilag II til afgørelse nr. 

768/2008/EF, da den gør det muligt for de 

erhvervsdrivende at godtgøre og for de 

kompetente myndigheder at sikre, at 

produkter, der gøres tilgængelige på 

markedet, opfylder tilgængelighedskravene 

i overensstemmelse med fabrikantens 

rapport om det pågældende produkts 

tilgængelighedskarakteristika, uden at der 

pålægges en uforholdsmæssig stor byrde. 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til direktiv 

Betragtning 44 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(44) CE-mærkningen er et udtryk for 

produktets overensstemmelse med 

tilgængelighedskravene i dette direktiv og 

det synlige resultat af en omfattende proces 

med overensstemmelsesvurdering i bred 

forstand. Dette direktiv bør følge de 

generelle principper for anvendelse af CE-

mærkningen i Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 765/200840 om 

kravene til akkreditering og 

markedsovervågning i forbindelse med 

markedsføring af produkter. 

(44) CE-mærkningen er et udtryk for 

produktets overensstemmelse med 

tilgængelighedskravene i dette direktiv og 

det synlige resultat af en omfattende proces 

med overensstemmelsesvurdering i bred 

forstand. Dette direktiv bør følge de 

generelle principper for anvendelse af CE-

mærkningen i Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 765/200840. 

Medlemsstaterne bør udveksle god praksis 

vedrørende procedurerne for evaluering 

af tilgængelige produkter og 

tjenesteydelser og bør holde hinanden 

orienterede om tilgængeligheden af 

eksperter på området for tilgængelige 

varer og tjenesteydelser i samarbejde med 

paraplyorganisationer, der er aktive inden 

for tilgængelighedsområdet og 

repræsenterer personer med handicap. 

__________________ __________________ 

40 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 

2008 om kravene til akkreditering og 

markedsovervågning i forbindelse med 

markedsføring af produkter og om 

ophævelse af forordning (EØF) nr. 339/93 

(EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30). 

40 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 

2008 om kravene til akkreditering og 

markedsovervågning i forbindelse med 

markedsføring af produkter og om 

ophævelse af forordning (EØF) nr. 339/93 

(EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30). 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til direktiv 

Artikel -1 (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel -1 

 Formål 

 Med henblik på at forbedre det indre 

markeds funktionsmåde er formålet med 

dette direktiv en indbyrdes tilnærmelse af 

medlemsstaternes love og administrative 

bestemmelser og fjernelse af barrierer for 

den frie bevægelighed for tilgængelige 
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produkter og tjenesteydelser. 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – litra a  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) computerhardware til generelle 

formål og operativsystemer 

a) computerhardware til generelle 

formål og operativsystemer samt 

husholdningsapparater, der betjenes ved 

hjælp af en brugergrænseflade med IKT 

 

Ændringsforslag  22 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) følgende selvbetjeningsterminaler: b) selvbetjeningsterminaler såsom: 

i) pengeautomater i) pengeautomater 

 ii) betalingsterminaler 

ii) billetautomater iii) billetautomater 

iii) selvbetjeningsautomater til check-

in. 

iv) selvbetjeningsautomater til check-

in. 

 

Ændringsforslag  23 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) Audiovisuelle medietjenester og 

relateret forbrugerudstyr med avanceret 

databehandlingskapacitet 

b) Audiovisuelle medietjenester, 

kommercielle og offentligt finansierede 

medie- og nyhedswebsteder og relateret 

forbrugerudstyr med avanceret 

databehandlingskapacitet 
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Ændringsforslag  24 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) fly-, bus-, tog- og søtransport c) fly-, bus-, tog- og søtransport samt 

relateret infrastruktur 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2) "universelt design" eller "design for 

alle": udformning af produkter, omgivelser, 

ordninger og tjenesteydelser, således at de i 

videst muligt omfang kan anvendes af alle 

personer uden behov for tilpasning eller 

særlig udformning; "universelt design" 

udelukker ikke hjælpemidler til særlige 

grupper af personer med funktionelle 

begrænsninger, herunder personer med 

handicap, når der er behov derfor 

2) "universelt design" også kaldet 

"design for alle": udformning af produkter, 

omgivelser, ordninger og tjenesteydelser, 

således at de i videst muligt omfang kan 

anvendes af alle personer uden behov for 

tilpasning eller særlig udformning; 

"universelt design" udelukker ikke 

hjælpemidler til særlige grupper af 

personer, herunder personer med handicap, 

når der er behov derfor 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5) "produkt": et stof, præparat eller en 

vare, der produceres ved en 

fremstillingsproces, bortset fra fødevarer, 

foder, levende planter og dyr, produkter af 

menneskelig oprindelse og produkter af 

planter og dyr, som er direkte forbundet 

med fremtidig reproduktion af dem 

5) "produkt": et stof, præparat eller en 

vare, der produceres ved en 

fremstillingsproces, bortset fra fødevarer, 

foder, levende planter og dyr, produkter af 

menneskelig oprindelse og produkter af 

planter og dyr, som er direkte forbundet 

med fremtidig reproduktion af dem, i 

overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2001/95/EF46a, med de i dette direktiv 

fastsatte undtagelser 



 

PE597.391v02-00 132/406 RR\1125427DA.docx 

DA 

 _____________________________ 

 46aEuropa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 

om produktsikkerhed i almindelighed 

(EFT L 11 af 15.1.2002, s. 4). 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a) "tjenesteyder": enhver fysisk eller 

juridisk person i Unionen, jf. artikel 56 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, som er etableret i en 

medlemsstat, og som udbyder eller 

udfører en tjenesteydelse, der er omfattet 

af dette direktivs anvendelsesområde 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

21) "elektronisk handel": online salg af 

produkter og tjenesteydelser. 

21) "elektronisk handel": online salg af 

produkter og tjenesteydelser, herunder alle 

elementer fra tredjeparter, der er 

nødvendige for at tilbyde online salg. 

 

Ændringsforslag  29 

 

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 
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funktionsbegrænsninger, herunder 

personer med handicap 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 21b) "adgangstjeneste": en tjeneste 

såsom synstolkning, undertekster til døve 

og tunghøre, og markeringer, som 

forbedrer tilgængeligheden af 

audiovisuelt indhold for personer med 

handicap 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21 c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 21c) "lydbeskrivelse": supplerende 

akustisk fortælling, som er flettet ind i 

dialogen, og som beskriver de væsentlige 

aspekter af det visuelle indhold i 

audiovisuelle medier, som ikke kan 

forstås ud fra de primære lydoptagelser 

alene 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21 d (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 21d) "undertekster til døve og 

tunghøre": synkroniserede visuelle 

tekstalternativer for den tale- og 

ikketaleinformation og audioinformation, 

som er nødvendig for at forstå 

medieindholdet 
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Ændringsforslag  33 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21 e (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 21e) "talende undertekster" eller 

"oplæste undertekster": undertekster, 

som læses højt på det nationale sprog, 

hvis audiosproget er forskelligt herfra 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21 f (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 21f) "tidstro tekst": kommunikation 

ved hjælp af fremsendelse af tekst, hvor 

tegn udsendes af en terminal, samtidig 

med at de skrives på en sådan måde, at 

brugeren opfatter meddelelsen som 

kontinuerlig 

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21 g (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 21g) "forfatterværktøj": enhver form 

for software eller softwarekomponenter, 

der kan anvendes af forfattere (alene eller 

i fællesskab med andre) til at skabe eller 

ændre indhold til brug for andre, 

herunder andre forfattere 

 

Ændringsforslag  36 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21 h (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 21h) "relætjenester": telefontjenester, 

der drives af én eller flere tolke eller 

tolkesoftware, som gør det muligt for 

døve, tunghøre eller talehæmmede 

personer at kommunikere telefonisk via 

en tolk (software) med en person eller et 

system, som kan høre/kommunikere på en 

måde, der "funktionelt svarer" til den 

evne, man finder hos personer uden 

handicap 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Computerhardware til generelle 

formål og operativsystemer skal overholde 

de krav, der er fastsat i afdeling I i bilag I. 

2. Computerhardware til generelle 

formål og operativsystemer samt 

husholdningsapparater, der betjenes ved 

hjælp af en brugergrænseflade med IKT, 

skal overholde de krav, der er fastsat i 

afdeling I i bilag I. 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Følgende selvbetjeningsterminaler: 

pengeautomater, billetautomater og 

selvbetjeningsautomater til check-in skal 

overholde de krav, der er fastsat i afdeling 

II i bilag I. 

3. Selvbetjeningsterminaler: 

pengeautomater, billetautomater, 

betalingsterminaler og 

selvbetjeningsautomater til check-in skal 

overholde de krav, der er fastsat i afdeling 

II i bilag I. 

 

Ændringsforslag  39 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 4 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Telefontjenester, herunder 

alarmtjenester og relateret 

forbrugerterminaludstyr med avanceret 

databehandlingskapacitet, skal overholde 

de krav, der er fastsat i afdeling III i bilag 

I. 

4. Telefontjenester, herunder 

alarmtjenester og relateret 

forbrugerterminaludstyr med avanceret 

databehandlingskapacitet, skal overholde 

de krav, der er fastsat i afdeling III i bilag 

I. Medlemsstaterne sikrer, at der findes 

mindst én tekstbaseret relætjeneste og én 

videobaseret relætjeneste inden for hele 

den pågældende medlemsstats territorium, 

og sikrer i samarbejde med 

brugerorganisationer, herunder 

organisationer, der repræsenterer 

personer med handicap, at disse 

relætjenester er interoperable med 

telefontjenesterne. Medlemsstaterne sikrer 

endvidere tilgængeligheden af audio-, 

video- og tidstro tekstkommunikation med 

nationale, regionale og lokale 

nødtjenester i overensstemmelse med 

tilgangen med total konversation. 

 

Ændringsforslag  40 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5 Audiovisuelle medietjenester og 

relateret forbrugerudstyr med avanceret 

databehandlingskapacitet skal overholde de 

krav, der er fastsat i afdeling IV i bilag I. 

5. Audiovisuelle medietjenester, 

kommercielle og offentligt finansierede 

medie- og nyhedswebsteder og relateret 

forbrugerudstyr med avanceret 

databehandlingskapacitet skal overholde de 

krav, der er fastsat i afdeling IV i bilag I. 

 

Ændringsforslag  41 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Udbydere af audiovisuelle medietjenester, 

som transmitterer i EU, gør senest på den 
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i artikel 27, stk. 2, fastsatte dato deres 

tjenester tilgængelige på en sådan måde, 

at: 

 – mindst 75 % af det samlede program 

omfatter undertekster for døve og 

tunghøre 

 – mindst 75 % af det samlede program, 

der er forsynet med undertekster på det 

nationale sprog, omfatter talende 

undertekster 

 – mindst 5% af det samlede program 

omfatter lydbeskrivelse 

 – mindst 5 % af det samlede program 

omfatter tegnsprogstolkning. 

 

Ændringsforslag  42 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Fly-, bus-, tog- og søtransport, 

relaterede websteder, tjenester til mobile 

enheder, intelligente billetsystemer og 

tidstro oplysninger samt 

selvbetjeningsterminaler, billetautomater 

og selvbetjeningsautomater til check-in, 

der anvendes til passagertransporttjenester, 

skal overholde de relevante krav i afdeling 

V i bilag I. 

6. Fly-, bus-, tog- og 

søtransportinfrastruktur, relaterede 

websteder, tjenester til mobile enheder, 

intelligente billetsystemer og tidstro 

oplysninger samt selvbetjeningsterminaler, 

billetautomater og selvbetjeningsautomater 

til check-in, der anvendes til 

passagertransporttjenester, skal overholde 

de relevante krav i afdeling V og X i bilag 

I. 

 

Ændringsforslag  43 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Banktjenester, websteder for disse, 

banktjenester til mobile enheder, 

selvbetjeningsterminaler, herunder 

pengeautomater, der anvendes til levering 

af banktjenester, skal overholde de krav, 

7. Banktjenester, websteder for disse, 

banktjenester til mobile enheder og 

betalingsterminaler, 

selvbetjeningsterminaler, herunder 

pengeautomater, der anvendes til levering 
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der er fastsat i afsnit VI i bilag I. af banktjenester, skal overholde de krav, 

der er fastsat i afsnit VI i bilag I. 

 

Ændringsforslag  44 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 9 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Det brugergenererede indhold er undtaget 

fra kravene i afdeling VIII i bilag I. 

Personer med handicap skal dog have 

adgang til tilgængelige forfatterværktøjer, 

som gør det lettere at oprette tilgængeligt 

indhold i overensstemmelse med reglerne 

i dette direktiv. 

 

Ændringsforslag  45 

 

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 sikrer, 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. 

 

Ændringsforslag  46 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Når produktets overholdelse af de relevante 

tilgængelighedskrav er blevet 

dokumenteret ved en sådan procedure, skal 

fabrikanten udarbejde en EU-

overensstemmelseserklæring og anbringe 

EF-mærkningen. 

Når produktets overholdelse af de relevante 

tilgængelighedskrav er blevet 

dokumenteret ved en sådan procedure, skal 

fabrikanten udarbejde en EU-

overensstemmelseserklæring og anbringe 

EF-mærkningen. De skal indeholde en 

ekstra tydelig reference til tilgængelighed 

såsom "Tilgængeligt produkt". 

 

Ændringsforslag  47 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Fabrikanten skal føre register over 

klager, produkter, der ikke opfylder 

kravene, og produkttilbagekaldelser og 

holde distributørerne orienteret om enhver 

sådan overvågning. 

4. Fabrikanten skal føre register over 

klager, med angivelse af identificerede 

grupper af personer med handicap, over 

produkter, der ikke opfylder kravene, og 

over produkttilbagekaldelser og holde 

distributørerne orienteret om enhver sådan 

overvågning. 

 

Ændringsforslag  48 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Fabrikanten skal sikre, at produktet 

ledsages af en brugsanvisning og 

sikkerhedsinformation på et for forbrugere 

og slutbrugere letforståeligt sprog fastsat af 

den pågældende medlemsstat. 

7. Fabrikanten skal sikre, at produktet 

ledsages af en brugsanvisning og 

sikkerhedsinformation på et for forbrugere 

og slutbrugere letforståeligt sprog som 

fastsat af den pågældende medlemsstat og i 

forskellige tilgængelige formater. 

 

Ændringsforslag  49 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 8 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8. Hvis en fabrikant finder eller har 

grund til at tro, at et produkt, denne har 

bragt i omsætning, ikke er i 

overensstemmelse med dette direktiv, 

træffer fabrikanten straks de nødvendige 

korrigerende foranstaltninger for at bringe 

det pågældende produkt i 

overensstemmelse med lovgivningen eller 

om nødvendigt trække det tilbage fra 

markedet eller kalde det tilbage. Endvidere 

skal fabrikanten, hvis produktet udgør en 

risiko med hensyn til tilgængelighed, 

straks orientere de kompetente nationale 

myndigheder i de medlemsstater, hvor han 

har gjort produktet tilgængeligt, herom og 

give nærmere oplysninger om særlig den 

manglende overensstemmelse med 

lovgivningen og de trufne foranstaltninger. 

8. Hvis en fabrikant finder eller har 

grund til at tro, at et produkt, denne har 

bragt i omsætning, ikke er i 

overensstemmelse med dette direktiv, 

træffer fabrikanten straks de nødvendige 

korrigerende foranstaltninger for at bringe 

det pågældende produkt i 

overensstemmelse med lovgivningen eller 

om nødvendigt trække det tilbage fra 

markedet eller kalde det tilbage. Endvidere 

skal fabrikanten, hvis produktet er 

karakteriseret ved manglende 
tilgængelighed, straks orientere de 

kompetente nationale myndigheder i de 

medlemsstater, hvor han har gjort 

produktet tilgængeligt, herom og give 

nærmere oplysninger om særlig den 

manglende overensstemmelse med 

lovgivningen og de korrigerende 

foranstaltninger, han har truffet. 

 

Ændringsforslag  50 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Importøren skal, før han bringer et 

produkt i omsætning, sikre, at fabrikanten 

har gennemført den i bilag II omhandlede 

overensstemmelsesvurderingsprocedure. 

Importøren skal sikre, at fabrikanten har 

udarbejdet den i nævnte bilag krævede 

tekniske dokumentation, at produktet er 

forsynet med CE-mærkning og er ledsaget 

af den krævede dokumentation, og at 

fabrikanten har opfyldt kravene i artikel 5, 

stk. 5 og 6. 

2. Importøren skal, før han bringer et 

produkt i omsætning, sikre, at fabrikanten 

har gennemført den i bilag II omhandlede 

overensstemmelsesvurderingsprocedure 

baseret på fabrikantens 

tilgængelighedsrapport. Importøren skal 

sikre, at fabrikanten har udarbejdet den i 

nævnte bilag krævede tekniske 

dokumentation, at produktet er forsynet 

med CE-mærkning og er ledsaget af den 

krævede dokumentation, og at fabrikanten 

har opfyldt kravene i artikel 5, stk. 5 og 6. 

 

Ændringsforslag  51 
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Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Tjenesteydere skal udarbejde de 

nødvendige oplysninger i 

overensstemmelse med bilag III, idet det 

forklares, hvordan tjenesteydelserne 

opfylder tilgængelighedskravene i artikel 3. 

Oplysningerne offentliggøres skriftligt og 

mundtligt, herunder på en måde, som er 

tilgængelig for personer med 

funktionsnedsættelser og personer med 

handicap. Tjenesteydere skal opbevare 

oplysningerne, så længe tjenesteydelsen 

udbydes. 

2. Tjenesteydere skal udarbejde de 

nødvendige oplysninger i 

overensstemmelse med bilag III, idet det 

forklares, hvordan deres tjenesteydelser 

opfylder tilgængelighedskravene i artikel 3. 

Oplysningerne offentliggøres i forskellige 

tilgængelige formater. Tjenesteydere skal 

opbevare oplysningerne, så længe den 

pågældende tjenesteydelse udbydes. 

 

Ændringsforslag  52 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Tjenesteydere skal sikre, at der 

findes procedurer, som sikrer, at en 

kontinuerlig levering af tjenesteydelser 

forbliver i overensstemmelse med 

tilgængelighedskravene i artikel 3. 

Tjenesteydere skal tage behørigt hensyn til 

ændringer af kendetegnene ved leveringen 

af tjenesteydelsen og ændringer af 

tilgængelighedskravene, jf. artikel 3. I 

tilfælde af manglende overensstemmelse 

med kravene skal tjenesteydere træffe de 

nødvendige afhjælpende foranstaltninger 

for at bringe tjenesteydelsen i 

overensstemmelse med 

tilgængelighedskravene i artikel 3. 

3. Tjenesteydere skal sikre, at der 

findes procedurer, som sikrer, at en 

kontinuerlig levering af tjenesteydelser 

forbliver i overensstemmelse med 

tilgængelighedskravene i artikel 3, og de 

skal også for så vidt angår deres sortiment 

sikre, at alle grupper af personer med 

handicap så vidt muligt har adgang til de 

til rådighed værende tjenester, der 

opfylder deres behov for så vidt angår 

tilgængelighed. Tjenesteydere skal tage 

behørigt hensyn til ændringer af 

kendetegnene ved leveringen af 

tjenesteydelsen og ændringer af 

tilgængelighedskravene, jf. artikel 3. I 

tilfælde af manglende overensstemmelse 

med kravene skal tjenesteydere træffe de 

nødvendige afhjælpende foranstaltninger 

for at bringe tjenesteydelsen i 

overensstemmelse med 

tilgængelighedskravene i artikel 3. 
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Ændringsforslag  53 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. De i artikel 3 omhandlede 

tilgængelighedskrav finder kun anvendelse 

i det omfang, at de ikke indebærer en 

væsentlig ændring af et element eller et 

kendetegn ved et produkt eller en 

tjenesteydelse, der medfører en ændring i 

de grundlæggende egenskaber ved 

produktet eller tjenesteydelsen. 

1. De i artikel 3 omhandlede 

tilgængelighedskrav finder kun anvendelse 

i det omfang, at de ikke indebærer en 

væsentlig ændring af et element eller et 

kendetegn ved et produkt eller en 

tjenesteydelse, der medfører enhver 

ændring i de grundlæggende egenskaber 

ved det pågældende produkt eller den 

pågældende tjenesteydelse. Fabrikanten 

kan vælge at opfylde 

tilgængelighedskravene ved at indbygge 

kompatible komponenter fra tredjemand, 

forudsat at de således indbyggede 

komponenter bliver en integreret del af 

produktet og ikke medfører yderligere 

omkostninger for brugerne. 

 

Ændringsforslag  54 

 

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. 

 

Ændringsforslag  55 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 4 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Byrden anses ikke for at være 

uforholdsmæssig, hvis der kompenseres for 

den ved hjælp af finansiering fra andre 

offentlige eller private kilder end egne 

kilder. 

4. Byrden anses ikke for at være 

uforholdsmæssig, hvis der kompenseres for 

den ved hjælp af finansiering fra andre 

offentlige eller private kilder end egne 

kilder. Mangel på prioritering, 

planlægning eller viden anses ikke for at 

være gyldige undskyldninger for at 

påberåbe sig en uforholdsmæssig byrde. 

 

Ændringsforslag  56 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Vurderingen af, om overholdelse af 

tilgængelighedskravene i forbindelse med 

varer eller tjenesteydelser medfører en 

grundlæggende ændring eller en 

uforholdsmæssigt stor byrde, udføres af 

den erhvervsdrivende. 

5. Vurderingen af, om overholdelse af 

tilgængelighedskravene i forbindelse med 

varer eller tjenesteydelser medfører en 

grundlæggende ændring eller en 

uforholdsmæssigt stor byrde, udføres af 

den erhvervsdrivende i samarbejde med 

brugerorganisationer og eksperter i 

tilgængelighedskrav fra den nationale 

markedsovervågningsmyndighed. 

 

Ændringsforslag  57 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Hvis den erhvervsdrivende har 

anvendt den i stk. 1-5 omhandlede 

undtagelse for et bestemt produkt eller en 

bestemt tjenesteydelse, skal han underrette 

de relevante 

markedsovervågningsmyndigheder i den 

medlemsstat, på hvis marked produktet 

eller tjenesteydelsen bringes i omsætning 

eller gøres tilgængelig. Underretning skal 

omfatte den i stk. 3 omhandlede vurdering. 

Mikrovirksomheder er fritaget for dette 

6. Hvis den erhvervsdrivende har 

anvendt den i stk. 1-5 omhandlede 

undtagelse for et bestemt produkt eller en 

bestemt tjenesteydelse, skal han underrette 

de relevante 

markedsovervågningsmyndigheder i den 

medlemsstat, på hvis marked produktet 

eller tjenesteydelsen bringes i omsætning 

eller gøres tilgængelig. Underretning skal 

omfatte den i stk. 3 omhandlede vurdering. 

For at indrømme en fritagelse i henhold 
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underretningskrav, men skal være i stand 

til at forelægge den relevante 

dokumentation efter anmodning fra en 

relevant markedsovervågningsmyndighed. 

til en sådan undtagelse skal 

markedsovervågningsmyndigheden 

kontrollere alle vurderinger, medmindre 

den erhvervsdrivende har forelagt en 

vurdering, der er udarbejdet af en 

uafhængig tredjemandsorganisation, som 

er officielt godkendt af 

markedsovervågningsmyndigheden. 
Mikrovirksomheder er fritaget for dette 

underretningskrav, men skal være i stand 

til at forelægge den relevante 

dokumentation efter anmodning fra en 

relevant markedsovervågningsmyndighed. 

 

Ændringsforslag  58 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 6 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a. Der skal etableres en struktureret 

dialog mellem relevante interessenter, 

herunder personer med handicap og de 

organisationer, der repræsenterer disse, 

og markedsovervågningsmyndighederne 

med henblik på at sikre, at der fastsættes 

passende, sammenhængende principper 

for vurderingen af fritagelserne. 

 

Ændringsforslag  59 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 6 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6b. Medlemsstaterne tilskyndes til at 

udarbejde incitamenter og retningslinjer 

til mikrovirksomheder med henblik på at 

fremme gennemførelsen af dette direktiv. 

Procedurerne og retningslinjerne skal 

udarbejdes i samråd med relevante 

interessenter, herunder personer med 

handicap og de organisationer, der 

repræsenterer disse. 
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Ændringsforslag  60 

Forslag til direktiv 

Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis markedsovervågningsmyndighederne 

i en af medlemsstaterne har truffet 

foranstaltninger i henhold til artikel 20 i 

forordning (EF) nr. 765/2008, eller hvis de 

har tilstrækkelig grund til at antage, at et 

produkt, der er omfattet af dette direktiv, 

udgør en risiko, der er forbundet med de 

tilgængelighedsaspekter, der er omfattet 

af dette direktiv, skal de foretage en 

evaluering af det pågældende produkt 

omfattende alle de krav, der er fastlagt i 

dette direktiv. De relevante 

erhvervsdrivende samarbejder i fuldt 

omfang med 

markedsovervågningsmyndighederne. 

Hvis markedsovervågningsmyndighederne 

i en af medlemsstaterne har truffet 

foranstaltninger i henhold til artikel 20 i 

forordning (EF) nr. 765/2008, eller hvis de 

har tilstrækkelig grund til at antage, at et 

produkt, der er omfattet af dette direktiv, 

klart og endegyldigt i en eller anden 

henseende er karakteriseret ved mangel 

på tilgængelighed som fastlagt i dette 

direktiv, skal de foretage en evaluering af 

det pågældende produkt omfattende alle de 

krav, der er fastlagt i dette direktiv. De 

relevante erhvervsdrivende samarbejder i 

fuldt omfang med 

markedsovervågningsmyndighederne. 

 

Ændringsforslag  61 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 1 – litra d a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) hvor det er relevant, på al relevant 

EU-ret eller på alle de bestemmelser i EU-

retten, der omhandler tilgængelighed for 

personer med handicap. 

 

Ændringsforslag  62 

 

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 

b) de anslåede yderligere 

omkostninger og fordele for de pågældende 

kompetente myndigheder i forhold til den 
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fordel for personer med handicap under 

hensyntagen til hyppigheden og varigheden 

af brugen af et bestemt produkt eller en 

bestemt tjenesteydelse. 

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. 

 

Ændringsforslag  63 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Vurderingen af, om overholdelse af 

de i artikel 21 omhandlede 

tilgængelighedskrav medfører en 

uforholdsmæssig stor byrde, skal udføres 

af de pågældende kompetente 

myndigheder. 

3. Vurderingen af, om overholdelse af 

de i artikel 21 omhandlede 

tilgængelighedskrav medfører en 

uforholdsmæssig stor byrde, skal udføres 

af de pågældende kompetente 

myndigheder. Mangel på prioritering, tid 

eller viden anses ikke for at være gyldige 

årsager til at påberåbe sig en 

uforholdsmæssig stor byrde. 

 

Ændringsforslag  64 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Når en kompetent myndighed har 

anvendt den i stk. 1, 2 og 3 omhandlede 

undtagelse for et bestemt produkt eller en 

bestemt tjenesteydelse, underretter den 

Kommissionen herom. Underretningen 

skal omfatte den i stk. 2 omhandlede 

vurdering. 

4. Når en kompetent myndighed har 

anvendt den i stk. 1, 2 og 3 omhandlede 

undtagelse for et bestemt produkt eller en 

bestemt tjenesteydelse, underretter den 

Kommissionen herom. Underretningen 

skal omfatte den i stk. 2 omhandlede 

vurdering, og den skal gøres tilgængelig 

for offentligheden i tilgængelige formater. 

 

Ændringsforslag  65 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 4 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Hvis Kommissionen har grund til 

at betvivle afgørelsen fra den pågældende 

kompetente myndighed, kan 

Kommissionen anmode den i artikel 25, 

stk. 2a, nævnte arbejdsgruppe om at 

afgive en udtalelse om den vurdering, der 

er omhandlet i denne artikels stk. 2. 

 

Ændringsforslag  66 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 25 – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) tilgængelige bestemmelser, 

hvorefter en forbruger i henhold til den 

nationale lovgivning kan indbringe en sag 

for domstolene eller for de kompetente 

administrative myndigheder for at sikre, at 

de nationale bestemmelser til 

gennemførelse af dette direktiv overholdes 

a) tilgængelige bestemmelser, 

hvorefter en forbruger inden for rammerne 

af en tilgængelig og omfattende 

klagemekanisme i henhold til den 

nationale lovgivning kan indbringe en sag 

for domstolene eller for de kompetente 

administrative myndigheder for at sikre, at 

de nationale bestemmelser til 

gennemførelse af dette direktiv overholdes 

 

Ændringsforslag  67 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 25 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. For at sikre sammenhæng i 

anvendelsen af de i dette direktiv fastsatte 

krav og for at lette udveksling af 

oplysninger og bedste praksis mellem 

markedsovervågningsmyndighederne 

nedsætter Kommissionen en 

arbejdsgruppe bestående af 

repræsentanter for de nationale 

myndigheder og for organisationer, der 

repræsenterer de relevante interessenter, 

herunder personer med handicap og de 

organisationer, der repræsenterer disse. 
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Hvis Kommissionen finder det 

nødvendigt, afgiver arbejdsgruppen en 

udtalelse om begrundede undtagelser fra 

disse krav. 

 

Ændringsforslag  68 

 

Forslag til direktiv 

Bilag I – række 2 – afdeling I – kolonne 1 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Computerhardware til generelle formål og 

operativsystemer 

Computerhardware til generelle formål og 

operativsystemer samt 

husholdningsapparater, der betjenes ved 

hjælp af en brugergrænseflade med IKT 

 

Ændringsforslag  69 

 

Forslag til direktiv 

Bilag I – række 2 – afdeling I – kolonne 2 – nr. 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: 

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: 

a) oplysninger om anvendelse af 

produktet anført i/på selve produktet 

(mærkning, brugsanvisning, advarsler), 

som gives i forskellige tilgængelige 

formater, og som 

i) skal være tilgængelige gennem 

mere end en sensorisk kanal 

i) skal være tilgængelige gennem 

mere end en sensorisk kanal 

ii) skal være forståelige ii) skal være forståelige 

iii) skal kunne konstateres  iii) skal kunne opfattes 

iv) skal have en passende 

skriftstørrelse under forudsigelige 

iv) skal have en passende 

skriftstørrelse med en tilstrækkelig 
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anvendelsesforhold  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) 

b) produktets emballage, herunder 

oplysningerne i det (åbning, lukning, 

anvendelse og bortskaffelse) og en 

angivelse af mærke, navn og type produkt, 

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 installation og 

vedligeholdelse, oplagring og 

bortskaffelse, som skal opfylde følgende 

betingelser:  

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) 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 

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) brugsanvisningen skal omfatte 

alternativer til indhold, som ikke består af 

tekst  

ii) fabrikanten skal opliste og gøre 

rede for, hvordan produktets 

tilgængelighedsfunktioner anvendes, og 

for dets forenelighed med kompenserende 

teknologier 

 iii) det skal stilles til rådighed i 

alternative ikkeelektroniske formater efter 

anmodning. De alternative 

ikkeelektroniske formater kan omfatte 

stor skrift, blindeskrift eller letlæselige 

formater 

 d) 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:  

d) produktets brugergrænseflade e) produktets brugergrænseflade 
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(håndtering, styring og feedback, input og 

output) i overensstemmelse med punkt 2 

(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 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 

kompenserende hjælpemidler 
g) 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 

høretekniske hjælpemidler 

 

Ændringsforslag  70 

 

Forslag til direktiv 

Bilag I – række 2 – afdeling I – kolonne 2 – nr. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Støttetjenester: Eventuelle 

støttetjenester (helpdeske, callcentre, 

teknisk støtte, relætjenester og 

uddannelsestjenester) skal fremlægge 

oplysninger om tilgængeligheden af 

produktet og dets forenelighed med 

kompenserende teknologier ved hjælp af 

tilgængelige kommunikationsmidler for 

brugere med handicap. 

 

Ændringsforslag  71 

 

Forslag til direktiv 

Bilag I – række 2 - afdeling I – kolonne 2 - nr. 2  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Brugergrænseflade og funktionel 

udformning 

2. Brugergrænseflade og funktionelle 

krav  

For at sikre tilgængeligheden af 

produkternes konstruktion og deres 

brugergrænseflade som omhandlet i stk. 1, 

litra d) og e), skal deres konstruktion, hvis 

For at sikre tilgængeligheden af 

produkternes konstruktion og deres 

brugergrænseflade som omhandlet i stk. 1, 

litra e) og f), skal deres konstruktion, hvis 
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det er relevant, sikre: det er relevant, sikre: 

a) kommunikation og orientering via 

mere end én sensorisk kanal 

a) kommunikation og orientering via 

mere end én sensorisk kanal, herunder: 

 i) hvis produktet indbefatter visuelle 

kommunikations- og betjeningsmåder, 

mindst én informations- og 

betjeningsmåde, som ikke forudsætter 

synsevne 

 ii) hvis produktet indbefatter auditive 

informations- og betjeningsmåder, mindst 

én informations- og betjeningsmåde, som 

ikke forudsætter hørelse 

b) alternativer til tale til 

kommunikation og orientering. 

b) at produktet, når det kræver 

stemmeinput fra brugerne, også 

indbefatter mindst en form for betjening, 

som ikke kræver, at brugerne genererer et 

output med stemmen 

c) fleksibel forstørrelse og kontrast c) at produktet, når det omfatter 

visuelle kommunikations- og 

betjeningsmåder, er forsynet med mindst 

en betjeningsmåde, der gør det muligt for 

brugere med nedsat synsevne at udnytte 

deres begrænsede syn bedre, herunder 

ved, uden tab af indhold eller 

funktionalitet, at gøre det muligt at ændre 

på størrelse, kontrast og lysstyrke, og at 

dette, hvor det er muligt, indbefatter 

fleksible måder, hvorpå forgrund og 

baggrund kan styres og adskilles, samt 

fleksibel kontrol over det nødvendige 

synsfelt 

d) en alternativ farve til formidling af 

oplysninger 

d) at produktet, når det indbefatter 

visuelle betjeningsmåder, også indbefatter 

mindst én betjeningsmåde, som ikke 

forudsætter, at brugeren kan opfatte 

farver 
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e) fleksible måder, hvorpå forgrund 

og baggrund kan styres og adskilles, 

herunder for at nedbringe baggrundsstøj 

og forbedre klarheden  

e) at produktet, når det indbefatter 

auditive betjeningsmåder, auditiv 

brugerstyring af lydstyrken eller styrkede 

lydfunktioner til forbedring af lydens 

klarhed, er forsynet med mindst en 

betjeningsmåde med forbedrede auditive 

funktioner og forbedret klarhed og 

lydstyrke, samt fleksible måder, hvorpå 

forgrunds- og baggrundslyd kan adskilles 

og styres, hvor stemme og baggrundslyd 

er til rådighed som to separate lydkilder 

f) brugerstyring af lydstyrken  

g) sekventiel styring og alternativer 

til finmotorisk styring 
f) at produktet, når det kræver 

manuel betjening, også indbefatter en 

betjeningsmåde, som gør det muligt for 

brugerne at anvende produktet ved hjælp 

af alternative betjeningsformer, der ikke 

kræver finmotorisk styring, håndgreb eller 

håndstyrke, og heller ikke kræver 

betjening af mere end én 

betjeningsanordning på samme tid 

h) at produktet indbefatter 

betjeningsformer med begrænset 

rækkevidde og styrke 

g) at produktet, når det står frit eller 

er installeret, har informations- og 

betjeningselementer, der er inden for 

rækkevidde for alle brugere, eller at det er 

muligt for alle brugere, herunder brugere 
med begrænset rækkevidde og styrke, at 

anbringe produktet inden for rækkevidde 

i) beskyttelse mod udløsning af anfald 

som følge af lysfølsomhed. 
h) at produktet, når det indbefatter 

visuelle informationsmåder, også 

indbefatter mindst én informationsmåde, 

som nedsætter risikoen for udløsning af 

anfald som følge af lysfølsomhed 

 i) at produktet indbefatter mindst en 

form for betjening, som gør brugen 

enklere og lettere for alle brugere, 

herunder brugere med begrænset 

kognition 

 j) at produktet, når det indbefatter 

funktioner, der sikrer tilgængelighed, 

også indbefatter mindst en form for 

betjening, der sikrer brugernes ret til 

privatlivets fred, når de benytter sig af de 

funktioner, der sikrer tilgængelighed. 
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Ændringsforslag  72 

Forslag til direktiv 

Bilag I – række 3 – afdeling II – kolonne 1 - overskrift  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Selvbetjeningsterminaler: Pengeautomater, 

billetautomater og selvbetjeningsautomater 

til check-in 

Selvbetjeningsterminaler: Pengeautomater, 

billetautomater, selvbetjeningsautomater til 

check-in og betalingsterminaler 

 

Ændringsforslag  73 

 

Forslag til direktiv 

Bilag I – række 3 – afdeling II – kolonne 2 – nr. 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: 

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: 

a) oplysninger om anvendelse af 

produktet anført i/på selve produktet 

(mærkning, brugsanvisning, advarsler), 

som gives i forskellige tilgængelige 

formater, og som 

i) skal være tilgængelige gennem 

mere end en sensorisk kanal 

i) skal være tilgængelige gennem 

mere end en sensorisk kanal 

ii) skal være forståelige ii) skal være forståelige 

iii) skal kunne konstateres  iii) skal kunne opfattes 

iv) skal have en passende 

skriftstørrelse under forudsigelige 

anvendelsesforhold  

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 

(håndtering, styring og feedback, input og 

output) i overensstemmelse med punkt 2 

b) produktets brugergrænseflade 

(håndtering, styring og feedback, input og 

output) i overensstemmelse med punkt 2 

c) produktets brugsegenskaber ved c) produktets brugsegenskaber ved 
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hjælp af funktioner, som har til formål at 

opfylde de behov, som personer med 

funktionelle begrænsninger har, i 

overensstemmelse med punkt 2  

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. 

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 

 

Ændringsforslag  74 

 

Forslag til direktiv 

Bilag I – række 3 – afdeling II – kolonne 2 – nr. 2  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Brugergrænseflade og funktionel 

konstruktion:  

 

2. Brugergrænseflade og 

funktionelle krav 

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, sikre: 

a) kommunikation og orientering via 

mere end én sensorisk kanal 

a) kommunikation og orientering via 

mere end én sensorisk kanal, herunder: 

 i) hvis produktet indbefatter visuelle 

kommunikations- og betjeningsmåder, 

mindst én informations- og 

betjeningsmåde, som ikke forudsætter 

synsevne 

 ii) hvis produktet indbefatter auditive 

informations- og betjeningsmåder, mindst 

én informations- og betjeningsmåde, som 

ikke forudsætter hørelse 

b) alternativer til tale til 

kommunikation og orientering. 

b) at produktet, når det kræver 

stemmeinput fra brugerne, også 

indbefatter mindst en form for betjening, 

som ikke kræver, at brugerne genererer et 

output med stemmen 

c) fleksibel forstørrelse og kontrast c) at produktet, når det omfatter 

visuelle kommunikations- og 
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betjeningsmåder, er forsynet med mindst 

en betjeningsmåde, der gør det muligt for 

brugere med nedsat synsevne at udnytte 

deres begrænsede syn bedre, herunder 

ved, uden tab af indhold eller 

funktionalitet, at gøre det muligt at ændre 

på størrelse, kontrast og lysstyrke, og at 

dette, hvor det er muligt, indbefatter 

fleksible måder, hvorpå forgrund og 

baggrund kan styres og adskilles, samt 

fleksibel kontrol over det nødvendige 

synsfelt 

d) en alternativ farve til formidling af 

oplysninger 

d) at produktet, når det indbefatter 

visuelle betjeningsmåder, også indbefatter 

mindst én betjeningsmåde, som ikke 

forudsætter, at brugeren kan opfatte 

farver 

e) fleksible måder, hvorpå forgrund 

og baggrund kan styres og adskilles, 

herunder for at nedbringe baggrundsstøj 

og forbedre klarheden  

e) at produktet, når det indbefatter 

auditive betjeningsmåder, auditiv 

brugerstyring af lydstyrken eller styrkede 

lydfunktioner til forbedring af lydens 

klarhed, er forsynet med mindst en 

betjeningsmåde med forbedrede auditive 

funktioner og forbedret klarhed og 

lydstyrke, samt fleksible måder, hvorpå 

forgrunds- og baggrundslyd kan adskilles 

og styres, hvor stemme og baggrundslyd 

er til rådighed som to separate lydkilder 

f) brugerstyring af lydstyrken  

g) sekventiel styring og alternativer 

til finmotorisk styring 
f) at produktet, når det kræver 

manuel betjening, også indbefatter en 

betjeningsmåde, som gør det muligt for 

brugerne at anvende produktet ved hjælp 

af alternative betjeningsformer, der ikke 

kræver finmotorisk styring, håndgreb eller 

håndstyrke, og heller ikke kræver 

betjening af mere end én 

betjeningsanordning på samme tid 

h) funktionsmåder med begrænset 

rækkevidde og styrke 
g) at produktet, når det står frit eller 

er installeret, har informations- og 

betjeningselementer, der er inden for 

rækkevidde for alle brugere, eller at det er 

muligt for alle brugere, herunder brugere 
med begrænset rækkevidde og styrke, at 

anbringe produktet inden for rækkevidde 

i) beskyttelse mod udløsning af anfald h) at produktet, når det indbefatter 
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som følge af lysfølsomhed. visuelle informationsmåder, også 

indbefatter mindst én informationsmåde, 

som nedsætter risikoen for udløsning af 

anfald som følge af lysfølsomhed 

 i) at produktet indbefatter mindst en 

form for betjening, som gør brugen 

enklere og lettere for alle brugere, 

herunder brugere med begrænset 

kognition 

 j) at produktet, når det indbefatter 

funktioner, der sikrer tilgængelighed, 

også indbefatter mindst en form for 

betjening, der sikrer brugernes ret til 

privatlivets fred, når de benytter sig af de 

funktioner, der sikrer tilgængelighed.  

 k) at det ikke er en forudsætning, at 

en bruger, der har brug for en 

tilgængelighedsfunktion, skal aktivere 

den 

 l) hvis der er behov for en tidsafmålt 

reaktion, at brugeren bliver påmindet 

herom virtuelt samt ved berøring og lyd, 

og at brugeren har mulighed for at 

forlænge den givne tidsperiode 

 m) at produktet, herunder produktets 

betjeningselementer såsom taster og 

kontakter, kan betjenes, at der er en 

passende kontrast mellem 

betjeningselementerne og disses 

baggrund, og at de kan lokaliseres ved 

berøring 

 n) hvis produktet leveres med nøgler, 

billetter og kort, at disse vender 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 

 o) hvis produktet benytter brugerens 

biologiske karakteristika, at det så ikke er 

afhængigt af bestemte biologiske 

karakteristika som eneste middel til at 

identificere brugeren eller til at styre 

produktet. 
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Ændringsforslag  75 

Forslag til direktiv 

Bilag I – række 3 - afdeling II – kolonne 2 – nr. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Støttetjenester: 

 Eventuelle støttetjenester (helpdeske, 

callcentre, teknisk støtte, relætjenester og 

uddannelsestjenester) skal fremlægge 

oplysninger om tilgængeligheden af 

produktet og dets forenelighed med 

kompenserende teknologier ved hjælp af 

tilgængelige kommunikationsmidler for 

brugere, herunder personer med 

handicap. 

 

Ændringsforslag  76 

 

Forslag til direktiv 

Bilag I – række 4 - afdeling III – kolonne 2 – litra A – nr. 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: 

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) 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" 

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) oplysninger om tjenesteydelsens 

funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

som følger: 

b) oplysningerne om tjenesteydelsens 

funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

skal gives i forskellige tilgængelige 

formater som følger: 

i) oplysningerne skal være til 

rådighed i tekstformater, der kan 

anvendes til at skabe alternative 

i) oplysningerne skal stilles til 

rådighed i et tilgængeligt webformat og i 

et elektronisk format, der ikke er et 
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kompenserende formater, der af brugeren 

kan forelægges på forskellige måder og 

via mere end én sensorisk kanal 

webdokument, og der er forståeligt, 

opfatteligt og anvendeligt 

ii) der skal sikres alternativer til 

indhold, som ikke består af tekst 

ii) den erhvervsdrivende skal opliste 

og gøre rede for, hvordan tjenestens 

tilgængelighedsfunktioner anvendes, og 

for dens forenelighed med 

kompenserende teknologier 

iii) de elektroniske oplysninger, 

herunder de relaterede online applikationer, 

der er nødvendige i forbindelse med 

levering af tjenesteydelsen, skal leveres i 

overensstemmelse med litra c) 

iii) de elektroniske oplysninger, 

herunder de relaterede online og mobile 

applikationer samt websteder, der er 

nødvendige i forbindelse med levering af 

tjenesteydelsen, skal leveres i 

overensstemmelse med litra c) 

 iv) de skal stilles til rådighed i 

alternative ikkeelektroniske formater efter 

anmodning. De alternative 

ikkeelektroniske formater kan omfatte 

stor skrift, blindeskrift eller letlæselige 

formater 

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 digital og 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 

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, 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 

d) der skal sørges 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. 

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 
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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 

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. 

 

Ændringsforslag  77 

Forslag til direktiv 

Bilag I – række 4 - afdeling III – kolonne 2 – litra A – nr. 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. 

 

Ændringsforslag  78 

 

Forslag til direktiv 

Bilag I – række 4 – afdeling III – kolonne 2 – litra B - nr. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Konstruktion og produktion: 

Konstruktion og produktion af produkter 

med henblik på at maksimere deres 

1. Konstruktion og produktion: 

Konstruktion og produktion af produkter 

med henblik på at maksimere deres 



 

PE597.391v02-00 160/406 RR\1125427DA.docx 

DA 

forventede anvendelse af personer med 

funktionsnedsættelser, herunder personer 

med handicap og personer med 

aldersrelaterede funktionsnedsættelser, 

skal opnås gennem tilgængelighed, for så 

vidt angår: 

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: 

a) oplysninger om anvendelse af 

produktet anført i/på selve produktet 

(mærkning, brugsanvisning, advarsler), 

som gives i forskellige tilgængelige 

formater, og som 

i) skal være tilgængelige gennem 

mere end en sensorisk kanal 

i) skal være tilgængelige gennem 

mere end en sensorisk kanal 

ii) skal være forståelige ii) skal være forståelige 

iii) skal kunne konstateres  iii) skal kunne opfattes 

iv) skal have en passende 

skriftstørrelse under forudsigelige 

anvendelsesforhold  

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), som: 

b) produktets emballage, herunder 

oplysningerne i det (åbning, lukning, 

anvendelse og bortskaffelse) og en 

angivelse af produktets varemærke, navn 

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 installation og 

vedligeholdelse, oplagring og 

bortskaffelse, som skal opfylde følgende 

betingelser:  

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 krav:  

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 

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 
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ii) brugsanvisningen skal omfatte 

alternativer til indhold, som ikke består af 

tekst  

ii) fabrikanten skal opliste og gøre 

rede for, hvordan produktets 

tilgængelighedsfunktioner anvendes, og 

for dets forenelighed med kompenserende 

teknologier 

 iii) det skal stilles til rådighed i 

alternative ikkeelektroniske formater efter 

anmodning. De alternative 

ikkeelektroniske formater kan omfatte 

stor skrift, blindeskrift eller letlæselige 

formater 

 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 krav:  

d) produktets brugergrænseflade 

(håndtering, styring og feedback, input og 

output) i overensstemmelse med punkt 2 

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  

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 

hjælpemidler. 

f) 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. 

 

Ændringsforslag  79 

 

Forslag til direktiv 

Bilag I – række 4 - afdeling III – kolonne 2 - litra B - nr. 2  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Brugergrænseflade og funktionel 

udformning 

2. Brugergrænseflade og funktionelle 

krav  

For at sikre tilgængeligheden af 

produkternes konstruktion og deres 

brugergrænseflade som omhandlet i stk. 1, 

litra d) og e), skal deres konstruktion, hvis 

For at sikre tilgængeligheden af 

produkternes konstruktion og deres 

brugergrænseflade som omhandlet i stk. 1, 

litra d) og e), skal deres konstruktion, hvis 
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det er relevant, sikre: det er relevant, sikre: 

a) kommunikation og orientering via 

mere end én sensorisk kanal 

a) kommunikation og orientering via 

mere end én sensorisk kanal, herunder: 

 i) hvis produktet indbefatter visuelle 

kommunikations- og betjeningsmåder, 

mindst én informations- og 

betjeningsmåde, som ikke forudsætter 

synsevne 

 ii) hvis produktet indbefatter auditive 

informations- og betjeningsmåder, mindst 

én informations- og betjeningsmåde, som 

ikke forudsætter hørelse 

b) alternativer til tale til 

kommunikation og orientering 

b) at produktet, hvis det kræver 

stemmeinput fra brugerne, også 

indbefatter mindst en form for betjening, 

som ikke kræver, at brugerne genererer et 

output med stemmen 

c) fleksibel forstørrelse og kontrast c) at produktet, når det omfatter 

visuelle kommunikations- og 

betjeningsmåder, er forsynet med mindst 

en betjeningsmåde, der gør det muligt for 

brugere med nedsat synsevne at udnytte 

deres begrænsede syn bedre, herunder 

ved, uden tab af indhold eller 

funktionalitet, at gøre det muligt at ændre 

på størrelse, kontrast og lysstyrke, og at 

dette, hvor det er muligt, indbefatter 

fleksible måder, hvorpå forgrund og 

baggrund kan styres og adskilles, samt 

fleksibel kontrol over det nødvendige 

synsfelt 

d) en alternativ farve til formidling af 

oplysninger 

d) at produktet, når det indbefatter 

visuelle betjeningsmåder, også indbefatter 

mindst én betjeningsmåde, som ikke 

forudsætter, at brugeren kan opfatte 

farver 
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e) fleksible måder, hvorpå forgrund 

og baggrund kan styres og adskilles, 

herunder for at nedbringe baggrundsstøj 

og forbedre klarheden 

e) at produktet, når det indbefatter 

auditive betjeningsmåder, auditiv 

brugerstyring af lydstyrken eller styrkede 

lydfunktioner til forbedring af lydens 

klarhed, er forsynet med mindst en 

betjeningsmåde med forbedrede auditive 

funktioner og forbedret klarhed og 

lydstyrke, samt fleksible måder, hvorpå 

forgrunds- og baggrundslyd kan adskilles 

og styres, hvor stemme og baggrundslyd 

er til rådighed som to separate lydkilder 

f) brugerstyring af lydstyrken  

g) sekventiel styring og alternativer 

til finmotorisk styring, 
f) at produktet, når det kræver 

manuel betjening, også indbefatter en 

betjeningsmåde, som gør det muligt for 

brugerne at anvende produktet ved hjælp 

af alternative betjeningsformer, der ikke 

kræver finmotorisk styring, håndgreb 

eller håndstyrke, og heller ikke kræver 

betjening af mere end én 

betjeningsanordning på samme tid 

h) betjeningsmåder med begrænset 

rækkevidde og styrke 
g) at produktet, når det står frit eller 

er installeret, har informations- og 

betjeningselementer, der er inden for 

rækkevidde for alle brugere, eller at det er 

muligt for alle brugere, herunder brugere 
med begrænset rækkevidde og styrke, at 

anbringe produktet inden for rækkevidde 

i) beskyttelse mod udløsning af anfald 

som følge af lysfølsomhed. 
h) at produktet, når det indbefatter 

visuelle informationsmåder, også 

indbefatter mindst én informationsmåde, 

som nedsætter risikoen for udløsning af 

anfald som følge af lysfølsomhed 

 i) at produktet indbefatter mindst en 

form for betjening, som gør brugen 

enklere og lettere for alle brugere, 

herunder brugere med begrænset 

kognition 

 j) at produktet, når det indbefatter 

funktioner, der sikrer tilgængelighed, 

også indbefatter mindst en form for 

betjening, der sikrer brugernes ret til 

privatlivets fred, når de benytter sig af de 

funktioner, der sikrer tilgængelighed. 
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Ændringsforslag  80 

Forslag til direktiv 

Bilag I – række 4 - afdeling III– kolonne 2 – litra B – nr. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Støttetjenester 

 Eventuelle støttetjenester (helpdeske, 

callcentre, teknisk støtte, relætjenester og 

uddannelsestjenester) skal fremlægge 

oplysninger om tilgængeligheden af 

produktet og dets forenelighed med 

kompenserende teknologier ved hjælp af 

tilgængelige kommunikationsmidler for 

brugere med funktionsnedsættelser, 

herunder personer med handicap. 

 

Ændringsforslag  81 

 

Forslag til direktiv 

Bilag I – række 5 - afdeling IV – kolonne 2 – litra A – nr. 1  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Levering af tjenesteydelser med 

henblik på at maksimere deres forventede 

anvendelse af personer med 

funktionsnedsættelse, herunder personer 

med handicap, skal opnås ved at: 

1. Levering af tjenesteydelser på en 

sådan måde, at deres forventede 

anvendelse af personer med 

funktionsnedsættelse, herunder personer 

med handicap, maksimeres, skal opnås ved 

hjælp af følgende: 

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 forbrugerudstyr med 

avanceret databehandlingskapacitet" 

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) give oplysninger om 

tjenesteydelsens funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

som følger: 

b) oplysningerne om tjenesteydelsens 

funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

skal gives i forskellige tilgængelige 

formater som følger: 

i) oplysningerne skal være til 

rådighed i tekstformater, der kan 

anvendes til at skabe alternative 

i) oplysningerne skal stilles til 

rådighed i et tilgængeligt webformat og i 

et elektronisk format, der ikke er et 
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kompenserende formater, der af brugeren 

kan forelægges på forskellige måder og 

via mere end én sensorisk kanal 

webdokument, og de skal være forståelige, 

opfattelige og anvendelige 

ii) der skal sikres alternativer til 

indhold, som ikke består af tekst 

ii) den erhvervsdrivende skal opliste 

og gøre rede for, hvordan tjenestens 

tilgængelighedsfunktioner anvendes, og 

for dens forenelighed med 

kompenserende teknologier 

iii) de elektroniske oplysninger, 

herunder de relaterede online applikationer, 

der er nødvendige i forbindelse med 

levering af tjenesteydelsen, skal leveres i 

overensstemmelse med litra c) 

iii) de elektroniske oplysninger, 

herunder de relaterede online og mobile 

applikationer samt websteder, der er 

nødvendige i 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 digital og 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 

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, 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 

d) der skal sørges 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. 

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. 

 

Ændringsforslag  82 

Forslag til direktiv 

Bilag I – række 5 - afdeling IV – kolonne 2– litra A – nr. 1 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Udbydere af audiovisuelle 

medietjenester skal i samråd med 

brugerorganisationer, herunder 

organisationer der repræsenterer 

personer med handicap, sikre kvaliteten 

af adgangstjenester på grundlag af en 

stadig mere fremadskridende og rimelig 

tidsplan. Når en tjenesteydelse 

understøtter tovejskommunikation, og 

denne ydelse er specificeret til brug med 

relætjenester, 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. 

 i) Tjenesteyderne skal sikre, at 

underteksterne til døve og tunghøre er 

synkroniseret korrekt med videoen, samt 

at de er læselige, nøjagtige og forståelige, 

således at de rent faktisk afspejler 

lydinformationen. Dette omfatter 

fastsættelse af kvalitetsspecifikationer, der 

som minimum dækker skrifttype, 

skriftstørrelse, kontrast og anvendelsen af 

farver, samt, hvor det er muligt, 

fastsættelse af de krav, som skal være 

opfyldt for at sikre brugernes kontrol over 

underteksterne til døve og tunghøre. 

 ii) Tjenesteyderne skal sikre, at 

lydbeskrivelsen og de talte undertekster er 

synkroniseret korrekt med videoen. Dette 

omfatter fastsættelse af 

kvalitetsspecifikationer vedrørende 

placeringen af audiohjælpemidlet og 

klarheden af lydbeskrivelsen og de talte 

undertekster samt af de krav, som skal 

være opfyldt for at sikre brugernes 

kontrol over underteksterne til døve og 

tunghøre. 

 iii) Tjenesteyderne skal sikre, at 

tegnsprogstolkningen er nøjagtig og 

forståelig, således at den rent faktisk 

afspejler lydinformationen. Dette omfatter 

fastsættelse af faglige kvalifikationer for 

de pågældende tolke og 

kvalitetsspecifikationer for den måde, 
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hvorpå tegnsprogstolkningen ydes. Hvor 

det er teknisk muligt, skal der fastsættes 

krav, som sikrer brugernes kontrol over 

leveringen af tegnsprogstolkning. 

 

Ændringsforslag  83 

Forslag til direktiv 

Bilag I – række 5 - afdeling IV – kolonne 2 – litra A – nr. 1 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1b. Støttetjenester 

 Eventuelle støttetjenester (helpdeske, 

callcentre, teknisk støtte, relætjenester og 

uddannelsestjenester) skal fremlægge 

oplysninger om tilgængeligheden af 

tjenesteydelsen og dens forenelighed med 

kompenserende teknologier ved hjælp af 

tilgængelige kommunikationsmidler for 

brugere, herunder personer med 

handicap. 

 

Ændringsforslag  84 

 

Forslag til direktiv 

Bilag I – række 5 – afdeling IV – kolonne 2 – litra B - nr. 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: 

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: 

a) oplysninger om anvendelse af 

produktet anført i/på selve produktet 

(mærkning, brugsanvisning, advarsler), 

som gives i forskellige tilgængelige 

formater, og som 

i) skal være tilgængelige gennem i) skal være tilgængelige gennem 
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mere end en sensorisk kanal mere end en sensorisk kanal 

ii) skal være forståelige ii) skal være forståelige 

iii) skal kunne konstateres  iii) skal kunne opfattes 

iv) skal have en passende 

skriftstørrelse under forudsigelige 

anvendelsesforhold  

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) 

b) produktets emballage, herunder 

oplysningerne i det (åbning, lukning, 

anvendelse og bortskaffelse) og en 

angivelse af produktets varemærke, navn 

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 installation og 

vedligeholdelse, oplagring og 

bortskaffelse, som skal opfylde følgende 

betingelser:  

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) 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 

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) brugsanvisningen skal omfatte 

alternativer til indhold, som ikke består af 

tekst  

ii) fabrikanten skal opliste og gøre 

rede for, hvordan produktets 

tilgængelighedsfunktioner anvendes, og 

for dets forenelighed med kompenserende 

teknologier 

 iii) det skal stilles til rådighed i 

alternative ikkeelektroniske formater efter 

anmodning. De alternative 

ikkeelektroniske formater kan omfatte 

stor skrift, blindeskrift eller letlæselige 

formater 

 c) produktets brugsanvisning med 



 

RR\1125427DA.docx 169/406 PE597.391v02-00 

 DA 

oplysninger om brug, installation og 

vedligeholdelse, oplagring og 

bortskaffelse, hvad enten den leveres 

separat eller integreret i produktet, som 

skal opfylde følgende betingelser:  

d) produktets brugergrænseflade 

(håndtering, styring og feedback, input og 

output) i overensstemmelse med punkt 2 

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  

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 

hjælpemidler. 

f) 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 

 

Ændringsforslag  85 

 

Forslag til direktiv 

Bilag I – række 5 – afdeling IV – kolonne 2 – litra B – nr. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Brugergrænseflade og funktionel 

udformning 

2. Brugergrænseflade og funktionelle 

krav  

For at sikre tilgængeligheden af 

produkternes konstruktion og deres 

brugergrænseflade som omhandlet i stk. 1, 

litra d) og e), skal deres konstruktion, hvis 

det er relevant, sikre: 

For at sikre tilgængeligheden af 

produkternes konstruktion og deres 

brugergrænseflade som omhandlet i stk. 1, 

litra d) og e), skal deres konstruktion, hvis 

det er relevant, sikre: 

a) kommunikation og orientering via 

mere end én sensorisk kanal 

a) kommunikation og orientering via 

mere end én sensorisk kanal, herunder: 

 i) hvis produktet indbefatter visuelle 

kommunikations- og betjeningsmåder, 

mindst én informations- og 

betjeningsmåde, som ikke forudsætter 

synsevne 

 ii) hvis produktet indbefatter auditive 

informations- og betjeningsmåder, mindst 

én informations- og betjeningsmåde, som 
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ikke forudsætter hørelse 

b) alternativer til tale til 

kommunikation og orientering 

b) at produktet, når det kræver 

stemmeinput fra brugerne, også 

indbefatter mindst en form for betjening, 

som ikke kræver, at brugerne genererer et 

output med stemmen 

c) fleksibel forstørrelse og kontrast c) at produktet, når det omfatter 

visuelle kommunikations- og 

betjeningsmåder, er forsynet med mindst 

en betjeningsmåde, der gør det muligt for 

brugere med nedsat synsevne at udnytte 

deres begrænsede syn bedre, herunder 

ved, uden tab af indhold eller 

funktionalitet, at gøre det muligt at ændre 

på størrelse, kontrast og lysstyrke, og at 

dette, hvor det er muligt, indbefatter 

fleksible måder, hvorpå forgrund og 

baggrund kan styres og adskilles, samt 

fleksibel kontrol over det nødvendige 

synsfelt 

d) en alternativ farve til formidling af 

oplysninger 

d) at produktet, når det indbefatter 

visuelle betjeningsmåder, også indbefatter 

mindst én betjeningsmåde, som ikke 

forudsætter, at brugeren kan opfatte 

farver 

e) fleksible måder, hvorpå forgrund 

og baggrund kan styres og adskilles, 

herunder for at nedbringe baggrundsstøj 

og forbedre klarheden 

e) at produktet, når det indbefatter 

auditive betjeningsmåder, auditiv 

brugerstyring af lydstyrken eller styrkede 

lydfunktioner til forbedring af lydens 

klarhed, er forsynet med mindst en 

betjeningsmåde med forbedrede auditive 

funktioner og forbedret klarhed og 

lydstyrke, samt fleksible måder, hvorpå 

forgrunds- og baggrundslyd kan adskilles 

og styres, hvor stemme og baggrundslyd 

er til rådighed som to separate lydkilder 

f) brugerstyring af lydstyrken  

g) sekventiel styring og alternativer 

til finmotorisk styring 
f) at produktet, når det kræver 

manuel betjening, også indbefatter en 

betjeningsmåde, som gør det muligt for 

brugerne at anvende produktet ved hjælp 

af alternative betjeningsformer, der ikke 

kræver finmotorisk styring, håndgreb 

eller håndstyrke, og heller ikke kræver 

betjening af mere end én 

betjeningsanordning på samme tid 
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h) funktionsmåder med begrænset 

rækkevidde og styrke 
g) at produktet, når det står frit eller 

er installeret, har informations- og 

betjeningselementer, der er inden for 

rækkevidde for alle brugere, eller at det er 

muligt for alle brugere, herunder brugere 
med begrænset rækkevidde og styrke, at 

anbringe produktet inden for rækkevidde 

i) beskyttelse mod udløsning af anfald 

som følge af lysfølsomhed. 
h) at produktet, når det indbefatter 

visuelle informationsmåder, også 

indbefatter mindst én informationsmåde, 

som nedsætter risikoen for udløsning af 

anfald som følge af lysfølsomhed 

 i) at produktet indbefatter mindst en 

form for betjening, som gør brugen 

enklere og lettere for alle brugere, 

herunder brugere med begrænset 

kognition 

 j) at produktet, når det indbefatter 

funktioner, der sikrer tilgængelighed, 

også indbefatter mindst en form for 

betjening, der sikrer brugernes ret til 

privatlivets fred, når de benytter sig af de 

funktioner, der sikrer tilgængelighed. 

 

Ændringsforslag  86 

Forslag til direktiv 

Bilag I – række 5 – afdeling IV – kolonne 2 – litra B – nr. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Støttetjenester 

 Eventuelle støttetjenester (helpdeske, 

callcentre, teknisk støtte, relætjenester og 

uddannelsestjenester) skal fremlægge 

oplysninger om tilgængeligheden af 

produktet og dets forenelighed med 

kompenserende teknologier ved hjælp af 

tilgængelige kommunikationsmidler for 

brugere, herunder personer med 

handicap. 

 

Ændringsforslag  87 
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Forslag til direktiv 

Bilag I – række 6 – afdeling V – kolonne 2 – litra A – nr. 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: 

1. Levering af tjenesteydelser på en 

sådan måde, at deres forventede 

anvendelse af personer med 

funktionsnedsættelse, herunder personer 

med handicap, maksimeres, skal opnås ved 

hjælp af følgende: 

a) oplysninger om tjenesteydelsens 

funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

som følger: 

a) oplysningerne om tjenesteydelsens 

funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

skal gives i forskellige tilgængelige 

formater 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 

i) oplysningerne skal stilles til 

rådighed i et tilgængeligt webformat og i 

et elektronisk format, der ikke er et 

webdokument, og de skal være forståelige, 

opfattelige og anvendelige 

ii) der skal sikres alternativer til 

indhold, som ikke består af tekst 

ii) den erhvervsdrivende skal opliste 

og gøre rede for, hvordan tjenestens 

tilgængelighedsfunktioner anvendes, og 

for dens forenelighed med 

kompenserende teknologier 

iii) de elektroniske oplysninger, 

herunder de relaterede online applikationer, 

der er nødvendige i forbindelse med 

levering af tjenesteydelsen, skal leveres i 

overensstemmelse med litra b) 

iii) de elektroniske oplysninger, 

herunder de relaterede online og mobile 

applikationer samt websteder, der er 

nødvendige i forbindelse med levering af 

tjenesteydelsen, skal leveres i 

overensstemmelse med litra b) 

b) 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 digital og 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 

b) 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, 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 
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internationalt plan 

c) inkludere funktioner, praksis, 

politikker og procedurer og ændringer i 

udførelsen af den tjenesteydelse, der er 

rettet mod behovene hos personer med 

funktionelle begrænsninger. 

c) 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. 

 

Ændringsforslag  88 

Forslag til direktiv 

Bilag I – række 6 – afdeling V – kolonne 2 – litra A – nr. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Støttetjenester 

Eventuelle støttetjenester (helpdeske, 

callcentre, teknisk støtte, relætjenester og 

uddannelsestjenester) skal fremlægge 

oplysninger om tilgængeligheden af 

tjenesteydelsen og dens forenelighed med 

kompenserende teknologier ved hjælp af 

tilgængelige kommunikationsmidler for 

brugere, herunder personer med 

handicap. 

 

Ændringsforslag  89 

 

Forslag til direktiv 

Bilag I – række 6 – afdeling V – kolonne 2 – litra B – punkt a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) Tilvejebringelse af websteder, som 

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 

a) 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 



 

PE597.391v02-00 174/406 RR\1125427DA.docx 

DA 

teknologier, som findes på EU-plan og 

internationalt plan. 

 

Ændringsforslag  90 

 

Forslag til direktiv 

Bilag I – række 6 – afdeling V – kolonne 2 – litra C – nr. 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: 

1. Levering af tjenesteydelser på en 

sådan måde, at deres forventede 

anvendelse af personer med 

funktionsnedsættelse, herunder personer 

med handicap, maksimeres, skal opnås ved 

hjælp af følgende: 

a) give oplysninger om 

tjenesteydelsens funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

som følger: 

a) oplysninger om tjenesteydelsens 

funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

skal gives i forskellige tilgængelige 

formater 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 

i) oplysningerne skal stilles til 

rådighed i et tilgængeligt webformat og i 

et elektronisk format, der ikke er et 

webdokument, og de skal være forståelige, 

opfattelige og anvendelige 

ii) der skal sikres alternativer til 

indhold, som ikke består af tekst 

ii) den erhvervsdrivende skal opliste 

og gøre rede for, hvordan tjenestens 

tilgængelighedsfunktioner anvendes, og 

for dens forenelighed med 

kompenserende teknologier 

iii) de elektroniske oplysninger, 

herunder de relaterede online applikationer, 

der er nødvendige i forbindelse med 

levering af tjenesteydelsen, skal leveres i 

overensstemmelse med litra b) 

iii) de elektroniske oplysninger, 

herunder de relaterede online og mobile 

applikationer samt websteder, der er 

nødvendige i forbindelse med levering af 

tjenesteydelsen, skal leveres i 

overensstemmelse med litra b) 

b) 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 digital og elektronisk løsning og 

b) 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 
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på en måde, der fremmer interoperabilitet 

med en bred vifte af brugeragenter og 

kompenserende teknologier, som findes på 

EU-plan og internationalt plan 

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 

 

Ændringsforslag  91 

 

Forslag til direktiv 

Bilag I – række 6 – afdeling V – kolonne 2 – litra D – nr. 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: 

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: 

a) oplysninger om anvendelse af 

produktet anført i/på selve produktet 

(mærkning, brugsanvisning, advarsler), 

som gives i forskellige tilgængelige 

formater, og som 

i) skal være tilgængelige gennem 

mere end en sensorisk kanal 

i) skal være tilgængelige gennem 

mere end en sensorisk kanal 

ii) skal være forståelige ii) skal være forståelige 

iii) skal kunne konstateres  iii) skal kunne opfattes 

iv) skal have en passende 

skriftstørrelse under forudsigelige 

anvendelsesforhold  

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 

(håndtering, styring og feedback, input og 

output) i overensstemmelse med punkt 2 

b) produktets brugergrænseflade 

(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 

c) produktets brugsegenskaber ved 

hjælp af funktioner, som har til formål at 

opfylde de behov, som personer med 
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funktionelle begrænsninger har, i 

overensstemmelse med punkt 2  

funktionelle begrænsninger har, i 

overensstemmelse med punkt 2 

d) produktets grænseflade med 

hjælpemidler. 

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. 

 

Ændringsforslag  92 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – kolonne 2 – litra D – nr. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Støttetjenester 

 Eventuelle støttetjenester (helpdeske, 

callcentre, teknisk støtte, relætjenester og 

uddannelsestjenester) skal fremlægge 

oplysninger om tilgængeligheden af 

produktet og dets forenelighed med 

kompenserende teknologier ved hjælp af 

tilgængelige kommunikationsmidler for 

brugere med funktionsnedsættelser, 

herunder personer med handicap. 

 

Ændringsforslag  93 

 

Forslag til direktiv 

 Bilag I – række 6 – afdeling V – kolonne 2 – litra D – nr. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Brugergrænseflade og funktionel 

udformning 

2. Brugergrænseflade og funktionelle 

krav  

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, sikre: 

a) kommunikation og orientering via 

mere end én sensorisk kanal 

a) kommunikation og orientering via 

mere end én sensorisk kanal, herunder: 

 i) hvis produktet indbefatter visuelle 
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kommunikations- og betjeningsmåder, 

mindst én informations- og 

betjeningsmåde, som ikke forudsætter 

synsevne 

 ii) hvis produktet indbefatter auditive 

informations- og betjeningsmåder, skal 

det også indbefatte mindst én 

informations- og betjeningsmåde, som 

ikke forudsætter hørelse 

b) alternativer til tale til 

kommunikation og orientering 

b) at produktet, når det kræver 

stemmeinput fra brugerne, også 

indbefatter mindst en form for betjening, 

som ikke kræver, at brugerne genererer et 

output med stemmen 

c) fleksibel forstørrelse og kontrast c) at produktet, når det omfatter 

visuelle kommunikations- og 

betjeningsmåder, er forsynet med mindst 

en betjeningsmåde, der gør det muligt for 

brugere med nedsat synsevne at udnytte 

deres begrænsede syn bedre, herunder 

ved, uden tab af indhold eller 

funktionalitet, at gøre det muligt at ændre 

på størrelse, kontrast og lysstyrke, og at 

dette, hvor det er muligt, indbefatter 

fleksible måder, hvorpå forgrund og 

baggrund kan styres og adskilles, samt 

fleksibel kontrol over det nødvendige 

synsfelt 

d) en alternativ farve til formidling af 

oplysninger 

d) at produktet, når det indbefatter 

visuelle betjeningsmåder, også indbefatter 

mindst én betjeningsmåde, som ikke 

forudsætter, at brugeren kan opfatte 

farver 

e) fleksible måder, hvorpå forgrund 

og baggrund kan styres og adskilles, 

herunder for at nedbringe baggrundsstøj 

og forbedre klarheden 

e) at produktet, når det indbefatter 

auditive betjeningsmåder, auditiv 

brugerstyring af lydstyrken eller styrkede 

lydfunktioner til forbedring af lydens 

klarhed, er forsynet med mindst en 

betjeningsmåde med forbedrede auditive 

funktioner og forbedret klarhed og 

lydstyrke, samt fleksible måder, hvorpå 

forgrunds- og baggrundslyd kan adskilles 

og styres, hvor stemme og baggrundslyd 

er til rådighed som to separate lydkilder 

f) brugerstyring af lydstyrken  

g) sekventiel styring og alternativer f) at produktet, når det kræver 
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til finmotorisk styring, manuel betjening, også indbefatter en 

betjeningsmåde, som gør det muligt for 

brugerne at anvende produktet ved hjælp 

af alternative betjeningsformer, der ikke 

kræver finmotorisk styring, håndgreb eller 

håndstyrke, og heller ikke kræver 

betjening af mere end én 

betjeningsanordning på samme tid 

h) betjeningsmåder med begrænset 

rækkevidde og styrke 
g) at produktet, når det står frit eller 

er installeret, har informations- og 

betjeningselementer, der er inden for 

rækkevidde for alle brugere, eller at det er 

muligt for alle brugere, herunder brugere 
med begrænset rækkevidde og styrke, at 

anbringe produktet inden for rækkevidde 

i) beskyttelse mod udløsning af anfald 

som følge af lysfølsomhed. 
h) at produktet, når det indbefatter 

visuelle informationsmåder, også 

indbefatter mindst én informationsmåde, 

som nedsætter risikoen for udløsning af 

anfald som følge af lysfølsomhed 

 i) at produktet indbefatter mindst en 

form for betjening, som gør brugen 

enklere og lettere for alle brugere, 

herunder brugere med begrænset 

kognition 

 j) at produktet, når det indbefatter 

funktioner, der sikrer tilgængelighed, 

også indbefatter mindst en form for 

betjening, der sikrer brugernes ret til 

privatlivets fred, når de benytter sig af de 

funktioner, der sikrer tilgængelighed. 

 

Ændringsforslag  94 

Forslag til direktiv 

Bilag I – række 7 – afdeling VI – kolonne 1 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Banktjenester, websteder, der anvendes til 

levering af banktjenester, banktjenester til 

mobile enheder, Selvbetjeningsterminaler, 

herunder pengeautomater, der anvendes til 

levering af banktjenester: 

Banktjenester, websteder, der anvendes til 

levering af banktjenester, banktjenester til 

mobile enheder, selvbetjeningsterminaler, 

herunder pengeautomater, der anvendes til 

levering af banktjenester, og 

betalingsterminaler 
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Ændringsforslag  95 

 

Forslag til direktiv 

Bilag I – række 7 – afdeling VI – kolonne 2 – litra A – nr. 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: 

1. Levering af tjenesteydelser på en 

sådan måde, at deres forventede 

anvendelse af personer med 

funktionsnedsættelse, herunder personer 

med handicap, maksimeres, skal opnås ved 

hjælp af følgende: 

a) sikre tilgængeligheden af de 

produkter, som de anvender til leveringen 

af tjenesteydelsen, i overensstemmelse med 

de bestemmelser, der er fastsat i punkt D: 

a) de produkter, som de anvender til 

leveringen af tjenesteydelsen, skal være i 

overensstemmelse med de bestemmelser, 

der er fastsat i punkt D 

b) give oplysninger om 

tjenesteydelsens funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

som følger: 

b) oplysningerne om tjenesteydelsens 

funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

skal gives i forskellige tilgængelige 

formater 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 

i) oplysningerne skal stilles til 

rådighed i et tilgængeligt webformat og i 

et elektronisk format, der ikke er et 

webdokument, og de skal være forståelige, 

opfattelige og anvendelige 

ii) der skal sikres alternativer til 

indhold, som ikke består af tekst 

ii) den erhvervsdrivende skal opliste 

og gøre rede for, hvordan tjenestens 

tilgængelighedsfunktioner anvendes, og 

for dens forenelighed med 

kompenserende teknologier 

iii) de elektroniske oplysninger, 

herunder de relaterede online applikationer, 

der er nødvendige i forbindelse med 

levering af tjenesteydelsen, skal leveres i 

overensstemmelse med litra c) 

iii) de elektroniske oplysninger, 

herunder de relaterede online og mobile 

applikationer samt websteder, der er 

nødvendige i 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 digital og elektronisk løsning og 

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 
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på en måde, der fremmer interoperabilitet 

med en bred vifte af brugeragenter og 

kompenserende teknologier, som findes på 

EU-plan og internationalt plan 

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) inkludere funktioner, praksis, 

politikker og procedurer og ændringer i 

udførelsen af den tjenesteydelse, der er 

rettet mod behovene hos personer med 

funktionelle begrænsninger. 

d) 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. 

 

Ændringsforslag  96 

Forslag til direktiv 

Bilag I – række 7 – afdeling VI – kolonne 2 – litra A - nr. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Støttetjenester 

 Eventuelle støttetjenester (helpdeske, 

callcentre, teknisk støtte, relætjenester og 

uddannelsestjenester) skal fremlægge 

oplysninger om tilgængeligheden af 

tjenesteydelsen og dens forenelighed med 

kompenserende teknologier ved hjælp af 

tilgængelige kommunikationsmidler for 

brugere, herunder personer med 

handicap. 

  

 

Ændringsforslag  97 

 

Forslag til direktiv 

Bilag I – række 7 – afdeling VI – kolonne 2 – litra B – punkt a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) 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 

a) websteder og tjenester, som er 

baseret på mobile enheder, herunder 

mobile applikationer, som er nødvendige 

for leveringen af tjenesten, gøres 
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indholdet og interaktionsformen, om 

nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig 

alternativ digital og 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. 

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. 

 

Ændringsforslag  98 

 

Forslag til direktiv 

Bilag I – række 7 – afdeling VI – kolonne 2 – litra C – nr. 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: 

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) oplysninger om tjenesteydelsens 

funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

som følger: 

a) oplysningerne om tjenesteydelsens 

funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

skal gives i forskellige tilgængelige 

formater 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 

i) oplysningerne skal stilles til 

rådighed i et tilgængeligt webformat og i 

et elektronisk format, der ikke er et 

webdokument, og de skal være forståelige, 

opfattelige og anvendelige 

ii) der skal sikres alternativer til 

indhold, som ikke består af tekst 

ii) den erhvervsdrivende skal opliste 

og gøre rede for, hvordan tjenestens 

tilgængelighedsfunktioner anvendes, og 

for dens forenelighed med 

kompenserende teknologier 

iii) de elektroniske oplysninger, 

herunder de relaterede online applikationer, 

der er nødvendige i forbindelse med 

levering af tjenesteydelsen, skal leveres i 

iii) de elektroniske oplysninger, 

herunder de relaterede online og mobile 

applikationer samt websteder, der er 

nødvendige i forbindelse med levering af 

tjenesteydelsen, skal leveres i 
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overensstemmelse med litra b) overensstemmelse med litra b) 

b) 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 digital og 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. 

b) 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. 

 

Ændringsforslag  99 

 

Forslag til direktiv 

Bilag I – række 7 – afdeling VI – kolonne 2 – litra D – nr. 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: 

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: 

a) oplysninger om anvendelse af 

produktet anført i/på selve produktet 

(mærkning, brugsanvisning, advarsler), 

som gives i forskellige tilgængelige 

formater, og som 

i) skal være tilgængelige gennem 

mere end en sensorisk kanal 

i) skal være tilgængelige gennem 

mere end en sensorisk kanal 

ii) skal være forståelige ii) skal være forståelige 

iii) skal kunne konstateres  iii) skal kunne opfattes 

iv) skal have en passende 

skriftstørrelse under forudsigelige 

anvendelsesforhold  

iv) skal have en passende 

skriftstørrelse med en tilstrækkelig 

lyskontrast mellem tegn og baggrund med 
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henblik på at maksimere læsbarheden 

under forudsigelige anvendelsesforhold 

b) produktets brugergrænseflade 

(håndtering, styring og feedback, input og 

output) i overensstemmelse med punkt 2 

b) produktets brugergrænseflade 

(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  

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. 

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. 

 

Ændringsforslag  100 

Forslag til direktiv 

Bilag I – række 7 – afdeling VI – kolonne 2 – litra D – nr. 1 a (nyt)  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Støttetjenester 

 Eventuelle støttetjenester (helpdeske, 

callcentre, teknisk støtte, relætjenester og 

uddannelsestjenester) skal fremlægge 

oplysninger om tilgængeligheden af 

produktet og dets forenelighed med 

kompenserende teknologier ved hjælp af 

tilgængelige kommunikationsmidler for 

brugere med funktionsnedsættelser, 

herunder personer med handicap. 

 

Ændringsforslag  101 

 

Forslag til direktiv 

Bilag I – række 7 – afdeling VI – kolonne 2 – litra D - nr. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Brugergrænseflade og funktionel 

udformning 

2. Brugergrænseflade og funktionelle 

krav  
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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, sikre: 

a) kommunikation og orientering via 

mere end én sensorisk kanal 

a) kommunikation og orientering via 

mere end én sensorisk kanal, herunder: 

 i) hvis produktet indbefatter visuelle 

kommunikations- og betjeningsmåder, 

mindst én informations- og 

betjeningsmåde, som ikke forudsætter 

synsevne 

 ii) hvis produktet indbefatter auditive 

informations- og betjeningsmåder, skal 

det også indbefatte mindst én 

informations- og betjeningsmåde, som 

ikke forudsætter hørelse 

b) alternativer til tale til 

kommunikation og orientering 

b) at produktet, når det kræver 

stemmeinput fra brugerne, også 

indbefatter mindst en form for betjening, 

som ikke kræver, at brugerne genererer et 

output med stemmen 

c) fleksibel forstørrelse og kontrast c) at produktet, når det omfatter 

visuelle kommunikations- og 

betjeningsmåder, er forsynet med mindst 

en betjeningsmåde, der gør det muligt for 

brugere med nedsat synsevne at udnytte 

deres begrænsede syn bedre, herunder 

ved, uden tab af indhold eller 

funktionalitet, at gøre det muligt at ændre 

på størrelse, kontrast og lysstyrke, og at 

dette, hvor det er muligt, indbefatter 

fleksible måder, hvorpå forgrund og 

baggrund kan styres og adskilles, samt 

fleksibel kontrol over det nødvendige 

synsfelt 

d) en alternativ farve til formidling af 

oplysninger 

d) at produktet, når det indbefatter 

visuelle betjeningsmåder, også indbefatter 

mindst én betjeningsmåde, som ikke 

forudsætter, at brugeren kan opfatte 

farver 
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e) fleksible måder, hvorpå forgrund 

og baggrund kan styres og adskilles, 

herunder for at nedbringe baggrundsstøj 

og forbedre klarheden 

e) at produktet, når det indbefatter 

auditive betjeningsmåder, auditiv 

brugerstyring af lydstyrken eller styrkede 

lydfunktioner til forbedring af lydens 

klarhed, er forsynet med mindst en 

betjeningsmåde med forbedrede auditive 

funktioner og forbedret klarhed og 

lydstyrke, samt fleksible måder, hvorpå 

forgrunds- og baggrundslyd kan adskilles 

og styres, hvor stemme og baggrundslyd 

er til rådighed som to separate lydkilder 

f) brugerstyring af lydstyrken  

g) sekventiel styring og alternativer 

til finmotorisk styring, 
f) at produktet, når det kræver 

manuel betjening, også indbefatter en 

betjeningsmåde, som gør det muligt for 

brugerne at anvende produktet ved hjælp 

af alternative betjeningsformer, der ikke 

kræver finmotorisk styring, håndgreb eller 

håndstyrke, og heller ikke kræver 

betjening af mere end én 

betjeningsanordning på samme tid 

h) funktionsmåder med begrænset 

rækkevidde og styrke 
g) at produktet, når det står frit eller 

er installeret, har informations- og 

betjeningselementer, der er inden for 

rækkevidde for alle brugere, eller at det er 

muligt for alle brugere, herunder brugere 
med begrænset rækkevidde og styrke, at 

anbringe produktet inden for rækkevidde 

i) beskyttelse mod udløsning af anfald 

som følge af lysfølsomhed. 
h) at produktet, når det indbefatter 

visuelle informationsmåder, også 

indbefatter mindst én informationsmåde, 

som nedsætter risikoen for udløsning af 

anfald som følge af lysfølsomhed 

 i) at produktet indbefatter mindst en 

form for betjening, som gør brugen 

enklere og lettere for alle brugere, 

herunder brugere med begrænset 

kognition 

 j) at produktet, når det indbefatter 

funktioner, der sikrer tilgængelighed, 

også indbefatter mindst en form for 

betjening, der sikrer brugernes ret til 

privatlivets fred, når de benytter sig af de 

funktioner, der sikrer tilgængelighed. 
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Ændringsforslag  102 

 

Forslag til direktiv 

Bilag I – række 8 – afdeling VII – kolonne 2 – litra A – nr. 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: 

1. Levering af tjenesteydelser på en 

sådan måde, at deres forventede 

anvendelse af personer med 

funktionsnedsættelse, herunder personer 

med handicap, maksimeres, skal opnås ved 

hjælp af følgende: 

a) sikre tilgængeligheden af de 

produkter, som de anvender til leveringen 

af tjenesteydelsen, i overensstemmelse med 

de bestemmelser, der er fastsat i punkt B 

"Produkter" 

a) de produkter, som de anvender til 

leveringen af tjenesteydelsen, skal være i 

overensstemmelse med de bestemmelser, 

der er fastsat i punkt B "Produkter" 

b) oplysninger om tjenesteydelsens 

funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

som følger: 

b) oplysningerne om tjenesteydelsens 

funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

skal gives i forskellige tilgængelige 

formater 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 

i) oplysningerne skal stilles til 

rådighed i et tilgængeligt webformat og i 

et elektronisk format, der ikke er et 

webdokument, og de skal være forståelige, 

opfattelige og anvendelige 

ii) der skal sikres alternativer til 

indhold, som ikke består af tekst 

ii) den erhvervsdrivende skal opliste 

og gøre rede for, hvordan tjenestens 

tilgængelighedsfunktioner anvendes, og 

for dens forenelighed med 

kompenserende teknologier 

iii) de elektroniske oplysninger, 

herunder de relaterede online applikationer, 

der er nødvendige i forbindelse med 

levering af tjenesteydelsen, skal leveres i 

overensstemmelse med litra c) 

iii) de elektroniske oplysninger, 

herunder de relaterede online og mobile 

applikationer samt websteder, der er 

nødvendige i 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 

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 



 

RR\1125427DA.docx 187/406 PE597.391v02-00 

 DA 

alternativ digital og 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. 

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 

d) der skal sørges 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. 

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. 

 

Ændringsforslag  103 

Forslag til direktiv 

Bilag I – række 8 – afdeling VII – kolonne 2 – litra A – nr. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Støttetjenester 

Eventuelle støttetjenester (helpdeske, 

callcentre, teknisk støtte, relætjenester og 

uddannelsestjenester) skal fremlægge 

oplysninger om tilgængeligheden af 

tjenesteydelsen og dens forenelighed med 

kompenserende teknologier ved hjælp af 

tilgængelige kommunikationsmidler for 

brugere, herunder personer med 

handicap. 

 

 

Ændringsforslag  104 

 

Forslag til direktiv 

Bilag I – række 8 – afdeling VII – kolonne 2 – litra B – nr. 1 
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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: 

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: 

a) oplysninger om anvendelse af 

produktet anført i/på selve produktet 

(mærkning, brugsanvisning, advarsler), 

som gives i forskellige tilgængelige 

formater, og som 

i) skal være tilgængelige gennem 

mere end en sensorisk kanal 

i) skal være tilgængelige gennem 

mere end en sensorisk kanal 

ii) skal være forståelige ii) skal være forståelige 

iii) skal kunne konstateres  iii) skal kunne opfattes 

iv) skal have en passende 

skriftstørrelse under forudsigelige 

anvendelsesforhold  

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), som: 

b) produktets emballage, herunder 

oplysningerne i det (åbning, lukning, 

anvendelse og bortskaffelse) og en 

angivelse af produktets varemærke, navn 

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 installation og 

vedligeholdelse, oplagring og 

bortskaffelse, som skal opfylde følgende 

betingelser:  

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 krav:  

i) indholdet af brugsanvisningen skal i) det skal stilles til rådighed i et 
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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 

tilgængeligt webformat og i et elektronisk 

format, der ikke er et webdokument, og 

der er forståeligt, opfatteligt og 

anvendeligt, og 

ii) brugsanvisningen skal omfatte 

alternativer til indhold, som ikke består af 

tekst  

ii) fabrikanten skal opliste og gøre 

rede for, hvordan produktets 

tilgængelighedsfunktioner anvendes, og 

for dets forenelighed med kompenserende 

teknologier 

 iii) det skal stilles til rådighed i 

alternative ikkeelektroniske formater efter 

anmodning. De alternative 

ikkeelektroniske formater kan omfatte 

stor skrift, blindeskrift eller letlæselige 

formater 

 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:  

d) produktets brugergrænseflade 

(håndtering, styring og feedback, input og 

output) i overensstemmelse med punkt 2 

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  

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 

hjælpemidler. 

f) 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. 

 

Ændringsforslag  105 

Forslag til direktiv 

Bilag I – række 8 – afdeling VII – kolonne 2 – litra B – nr. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Støttetjenester 
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Eventuelle støttetjenester (helpdeske, 

callcentre, teknisk støtte, relætjenester og 

uddannelsestjenester) skal fremlægge 

oplysninger om tilgængeligheden af 

produktet og dets forenelighed med 

kompenserende teknologier ved hjælp af 

tilgængelige kommunikationsmidler for 

brugere, herunder personer med 

handicap. 

 

Ændringsforslag  106 

 

Forslag til direktiv 

Bilag I – række 8 – afdeling VII – kolonne 2 – litra B – nr. 2  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Brugergrænseflade og funktionel 

udformning 

2. Brugergrænseflade og funktionelle 

krav  

For at sikre tilgængeligheden af 

produkternes konstruktion og deres 

brugergrænseflade som omhandlet i stk. 1, 

litra d) og e), skal deres konstruktion, hvis 

det er relevant, sikre: 

For at sikre tilgængeligheden af 

produkternes konstruktion og deres 

brugergrænseflade som omhandlet i stk. 1, 

litra d) og e), skal deres konstruktion, hvis 

det er relevant, sikre: 

a) kommunikation og orientering via 

mere end én sensorisk kanal 

a) kommunikation og orientering via 

mere end én sensorisk kanal, herunder: 

 i) hvis produktet indbefatter visuelle 

kommunikations- og betjeningsmåder, 

mindst én informations- og 

betjeningsmåde, som ikke forudsætter 

synsevne 

 ii) hvis produktet indbefatter auditive 

informations- og betjeningsmåder, mindst 

én informations- og betjeningsmåde, som 

ikke forudsætter hørelse 

b) alternativer til tale til 

kommunikation og orientering 

b) at produktet, når det kræver 

stemmeinput fra brugerne, også 

indbefatter mindst en form for betjening, 

som ikke kræver, at brugerne genererer et 

output med stemmen 

c) fleksibel forstørrelse og kontrast c) at produktet, når det omfatter 

visuelle kommunikations- og 

betjeningsmåder, er forsynet med mindst 

en betjeningsmåde, der gør det muligt for 

brugere med nedsat synsevne at udnytte 
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deres begrænsede syn bedre, herunder 

ved, uden tab af indhold eller 

funktionalitet, at gøre det muligt at ændre 

på størrelse, kontrast og lysstyrke, og at 

dette, hvor det er muligt, indbefatter 

fleksible måder, hvorpå forgrund og 

baggrund kan styres og adskilles, samt 

fleksibel kontrol over det nødvendige 

synsfelt 

d) en alternativ farve til formidling af 

oplysninger 

d) at produktet, når det indbefatter 

visuelle betjeningsmåder, også indbefatter 

mindst én betjeningsmåde, som ikke 

forudsætter, at brugeren kan opfatte 

farver 

e) fleksible måder, hvorpå forgrund 

og baggrund kan styres og adskilles, 

herunder for at nedbringe baggrundsstøj 

og forbedre klarheden 

e) at produktet, når det indbefatter 

auditive betjeningsmåder, auditiv 

brugerstyring af lydstyrken eller styrkede 

lydfunktioner til forbedring af lydens 

klarhed, er forsynet med mindst en 

betjeningsmåde med forbedrede auditive 

funktioner og forbedret klarhed og 

lydstyrke, samt fleksible måder, hvorpå 

forgrunds- og baggrundslyd kan adskilles 

og styres, hvor stemme og baggrundslyd 

er til rådighed som to separate lydkilder 

f) brugerstyring af lydstyrken  

g) sekventiel styring og alternativer 

til finmotorisk styring 
f) at produktet, når det kræver 

manuel betjening, også indbefatter en 

betjeningsmåde, som gør det muligt for 

brugerne at anvende produktet ved hjælp 

af alternative betjeningsformer, der ikke 

kræver finmotorisk styring, håndgreb eller 

håndstyrke, og heller ikke kræver 

betjening af mere end én 

betjeningsanordning på samme tid 

h) funktionsmåder med begrænset 

rækkevidde og styrke 
g) at produktet, når det står frit eller 

er installeret, har informations- og 

betjeningselementer, der er inden for 

rækkevidde for alle brugere, eller at det er 

muligt for alle brugere, herunder brugere 
med begrænset rækkevidde og styrke, at 

anbringe produktet inden for rækkevidde 

i) beskyttelse mod udløsning af anfald 

som følge af lysfølsomhed. 
h) at produktet, når det indbefatter 

visuelle informationsmåder, også 

indbefatter mindst én informationsmåde, 

som nedsætter risikoen for udløsning af 
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anfald som følge af lysfølsomhed 

 i) at produktet indbefatter mindst en 

form for betjening, som gør brugen 

enklere og lettere for alle brugere, 

herunder brugere med begrænset 

kognition 

 j) at produktet, når det indbefatter 

funktioner, der sikrer tilgængelighed, 

også indbefatter mindst en form for 

betjening, der sikrer brugernes ret til 

privatlivets fred, når de benytter sig af de 

funktioner, der sikrer tilgængelighed.  

 

Ændringsforslag  107 

 

Forslag til direktiv 

Bilag I – række 9 – afdeling VIII – kolonne 2 – litra A – nr. 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: 

1. Levering af tjenesteydelser på en 

sådan måde, at deres forventede 

anvendelse af personer med 

funktionsnedsættelse, herunder personer 

med handicap, maksimeres, skal opnås ved 

hjælp af følgende: 

a) give oplysninger om 

tjenesteydelsens funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

som følger: 

a) oplysningerne om tjenesteydelsens 

funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

skal gives i forskellige tilgængelige 

formater 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 

i) oplysningerne skal stilles til 

rådighed i et tilgængeligt webformat og i 

et elektronisk format, der ikke er et 

webdokument, og de skal være forståelige, 

opfattelige og anvendelige 

ii) der skal sikres alternativer til 

indhold, som ikke består af tekst 

ii) den erhvervsdrivende skal opliste 

og gøre rede for, hvordan tjenestens 

tilgængelighedsfunktioner anvendes, og 

for dens forenelighed med 

kompenserende teknologier 

iii) de elektroniske oplysninger, 

herunder de relaterede online applikationer, 

der er nødvendige i forbindelse med 

iii) de elektroniske oplysninger, 

herunder de relaterede online og mobile 

applikationer samt websteder, der er 
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levering af tjenesteydelsen, skal leveres i 

overensstemmelse med litra b) 

nødvendige i forbindelse med levering af 

tjenesteydelsen, skal leveres i 

overensstemmelse med litra b) 

b) 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 digital og 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. 

b) 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. 

 

Ændringsforslag  108 

Forslag til direktiv 

Bilag I – række 9 – afdeling VIII – kolonne 2 – litra A – nr. 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. 

 

Ændringsforslag  109 

 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – del A – nr. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Konstruktion og produktion: 

Konstruktion og produktion af produkter 

1. Konstruktion og produktion: 

Konstruktion og produktion af produkter 
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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: 

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: 

a) oplysninger om anvendelse af 

produktet anført i/på selve produktet 

(mærkning, brugsanvisning, advarsler), 

som gives i forskellige tilgængelige 

formater, og som 

i) skal være tilgængelige gennem 

mere end en sensorisk kanal 

i) skal være tilgængelige gennem 

mere end en sensorisk kanal 

ii) skal være forståelige ii) skal være forståelige 

iii) skal kunne konstateres  iii) skal kunne opfattes 

iv) skal have en passende 

skriftstørrelse under forudsigelige 

anvendelsesforhold  

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), som: 

b) produktets emballage, herunder 

oplysningerne i det (åbning, lukning, 

anvendelse og bortskaffelse) og en 

angivelse af produktets varemærke, navn 

og type, som: 

 i) skal opfylde de i punkt 1a 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 installation og 

vedligeholdelse, oplagring og 

bortskaffelse, som skal opfylde følgende 

betingelser:  

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) 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 

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 
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mere end én sensorisk kanal, og 

ii) brugsanvisningen skal omfatte 

alternativer til indhold, som ikke består af 

tekst  

ii) fabrikanten skal opliste og gøre 

rede for, hvordan produktets 

tilgængelighedsfunktioner anvendes, og 

for dets forenelighed med kompenserende 

teknologier 

 iii) det skal stilles til rådighed i 

alternative ikkeelektroniske formater efter 

anmodning. De alternative 

ikkeelektroniske formater kan omfatte 

stor skrift, blindeskrift eller letlæselige 

formater 

 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:  

d) produktets brugergrænseflade 

(håndtering, styring og feedback, input og 

output) i overensstemmelse med punkt 2 

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  

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 

hjælpemidler. 

f) 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. 
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Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – del A – nr. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Brugergrænseflade og funktionel 

udformning 

2. Brugergrænseflade og funktionelle 

krav  

For at sikre tilgængeligheden af 

produkternes konstruktion og deres 

brugergrænseflade som omhandlet i stk. 1, 

For at sikre tilgængeligheden af 

produkternes konstruktion og deres 

brugergrænseflade som omhandlet i stk. 1, 
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litra d) og e), skal deres konstruktion, hvis 

det er relevant, sikre: 

litra d) og e), skal deres konstruktion, hvis 

det er relevant, sikre: 

a) kommunikation og orientering via 

mere end én sensorisk kanal 

a) kommunikation og orientering via 

mere end én sensorisk kanal, herunder: 

 i) hvis produktet indbefatter visuelle 

kommunikations- og betjeningsmåder, 

mindst én informations- og 

betjeningsmåde, som ikke forudsætter 

synsevne 

 ii) hvis produktet indbefatter auditive 

informations- og betjeningsmåder, mindst 

én informations- og betjeningsmåde, som 

ikke forudsætter hørelse 

b) alternativer til tale til 

kommunikation og orientering 

b) at produktet, når det kræver 

stemmeinput fra brugerne, også 

indbefatter mindst en form for betjening, 

som ikke kræver, at brugerne genererer et 

output med stemmen 

c) fleksibel forstørrelse og kontrast c) at produktet, når det omfatter 

visuelle kommunikations- og 

betjeningsmåder, er forsynet med mindst 

en betjeningsmåde, der gør det muligt for 

brugere med nedsat synsevne at udnytte 

deres begrænsede syn bedre, herunder 

ved, uden tab af indhold eller 

funktionalitet, at gøre det muligt at ændre 

på størrelse, kontrast og lysstyrke, og at 

dette, hvor det er muligt, indbefatter 

fleksible måder, hvorpå forgrund og 

baggrund kan styres og adskilles, samt 

fleksibel kontrol over det nødvendige 

synsfelt 

d) en alternativ farve til formidling af 

oplysninger 

d) at produktet, når det indbefatter 

visuelle betjeningsmåder, også indbefatter 

mindst én betjeningsmåde, som ikke 

forudsætter, at brugeren kan opfatte 

farver 
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e) fleksible måder, hvorpå forgrund 

og baggrund kan styres og adskilles, 

herunder for at nedbringe baggrundsstøj 

og forbedre klarheden 

e) at produktet, når det indbefatter 

auditive betjeningsmåder, auditiv 

brugerstyring af lydstyrken eller styrkede 

lydfunktioner til forbedring af lydens 

klarhed, er forsynet med mindst en 

betjeningsmåde med forbedrede auditive 

funktioner og forbedret klarhed og 

lydstyrke, samt fleksible måder, hvorpå 

forgrunds- og baggrundslyd kan adskilles 

og styres, hvor stemme og baggrundslyd 

er til rådighed som to separate lydkilder 

f) brugerstyring af lydstyrken  

g) sekventiel styring og alternativer 

til finmotorisk styring 
f) at produktet, når det kræver 

manuel betjening, også indbefatter en 

betjeningsmåde, som gør det muligt for 

brugerne at anvende produktet ved hjælp 

af alternative betjeningsformer, der ikke 

kræver finmotorisk styring, håndgreb 

eller håndstyrke, og heller ikke kræver 

betjening af mere end én 

betjeningsanordning på samme tid 

h) funktionsmåder med begrænset 

rækkevidde og styrke 
g) at produktet, når det står frit eller 

er installeret, har informations- og 

betjeningselementer, der er inden for 

rækkevidde for alle brugere, eller at det er 

muligt for alle brugere, herunder brugere 
med begrænset rækkevidde og styrke, at 

anbringe produktet inden for rækkevidde 

i) beskyttelse mod udløsning af anfald 

som følge af lysfølsomhed. 
h) at produktet, når det indbefatter 

visuelle informationsmåder, også 

indbefatter mindst én informationsmåde, 

som nedsætter risikoen for udløsning af 

anfald som følge af lysfølsomhed 

 i) at produktet indbefatter mindst en 

form for betjening, som gør brugen 

enklere og lettere for alle brugere, 

herunder brugere med begrænset 

kognition 

 j) at produktet, når det indbefatter 

funktioner, der sikrer tilgængelighed, 

også indbefatter mindst en form for 

betjening, der sikrer brugernes ret til 

privatlivets fred, når de benytter sig af de 

funktioner, der sikrer tilgængelighed. 
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Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – del B – nr. 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: 

1. Levering af tjenesteydelser på en 

sådan måde, at deres forventede 

anvendelse af personer med 

funktionsnedsættelse, herunder personer 

med handicap, maksimeres, skal opnås ved 

hjælp af følgende: 

a) sikre tilgængeligheden af det 

bebyggede miljø, hvor tjenesteydelsen 

leveres, herunder transportinfrastruktur, i 

overensstemmelse med del C og med 

forbehold af national lovgivning og EU-

lovgivning om beskyttelse af nationale 

skatte af kunstnerisk, historisk eller 

arkæologisk værdi 

a) sikre tilgængeligheden af det 

bebyggede miljø, hvor tjenesteydelsen 

leveres, herunder transportinfrastruktur, i 

overensstemmelse med del C og med 

forbehold af national lovgivning og EU-

lovgivning om beskyttelse af nationale 

skatte af kunstnerisk, historisk eller 

arkæologisk værdi 

b) gøre faciliteter tilgængelige, 

herunder køretøjer, fartøjer og udstyr, der 

er nødvendigt for leveringen af 

tjenesteydelsen, som følger: 

b) gøre faciliteter tilgængelige, 

herunder køretøjer, fartøjer og udstyr, der 

er nødvendigt for leveringen af 

tjenesteydelsen, som følger: 

i) udformningen af det bebyggede 

areal skal overholde kravene i del C i 

forbindelse med ombordstigning og 

udstigning, drift og anvendelse 

i) udformningen af det bebyggede 

areal skal overholde kravene i del C i 

forbindelse med ombordstigning og 

udstigning, drift og anvendelse 

ii) oplysningerne skal være 

tilgængelige på forskellige måder og via 

mere end én sensorisk kanal 

ii) oplysningerne skal være 

tilgængelige på forskellige måder og via 

mere end én sensorisk kanal 

iii)  alternativer til visuelt indhold, som 

ikke består af tekst, skal sikres 

iii)  alternativer til visuelt indhold, som 

ikke består af tekst, skal sikres 

c) sikre tilgængeligheden af de 

produkter, som de anvender til leveringen 

af tjenesteydelsen, i overensstemmelse med 

de bestemmelser, der er fastsat i del A 

c) de produkter, som de anvender til 

leveringen af tjenesteydelsen, skal være i 

overensstemmelse med de bestemmelser, 

der er fastsat i del A 

d) give oplysninger om 

tjenesteydelsens funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

som følger: 

d) oplysningerne om tjenesteydelsens 

funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

skal gives i forskellige tilgængelige 

formater som følger: 

i) oplysningerne skal være til 

rådighed i tekstformater, der kan 

i) oplysningerne skal stilles til 

rådighed i et tilgængeligt webformat og i 
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anvendes til at skabe alternative 

kompenserende formater, der af brugeren 

kan forelægges på forskellige måder og 

via mere end én sensorisk kanal 

et elektronisk format, der ikke er et 

webdokument, og de skal være forståelige, 

opfattelige og anvendelige 

ii) der skal sikres alternativer til 

indhold, som ikke består af tekst 

ii) den erhvervsdrivende skal opliste 

og gøre rede for, hvordan tjenestens 

tilgængelighedsfunktioner anvendes, og 

for dens forenelighed med 

kompenserende teknologier 

iii) de elektroniske oplysninger, 

herunder de relaterede online applikationer, 

der er nødvendige i forbindelse med 

levering af tjenesteydelsen, skal leveres i 

overensstemmelse med litra e) 

iii) de elektroniske oplysninger, 

herunder de relaterede online og mobile 

applikationer samt websteder, der er 

nødvendige i forbindelse med levering af 

tjenesteydelsen, skal leveres i 

overensstemmelse med litra e) 

e) 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 digital og 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. 

e) gøre websteder og 

onlineapplikationer, 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 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 

f) der skal sørges for tilgængelige 

oplysninger for at lette komplementariteten 

med kompenserende tjenesteydelser 

f) der skal sørges for tilgængelige 

oplysninger for at lette komplementariteten 

med kompenserende tjenesteydelser 

g) inkludere funktioner, praksis, 

politikker og procedurer og ændringer i 

udførelsen af den tjenesteydelse, der er 

rettet mod behovene hos personer med 

funktionelle begrænsninger. 

g) 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. 
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Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – del C – litra d a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Minimumsantallet af tilgængelige 

lokaler pr. bygning skal være: 

 a) ét tilgængeligt lokale for 

bygninger med færre end 20 lokaler i alt 

 b) to tilgængelige lokaler for 

bygninger med flere end 20, men færre 

end 50 lokaler 

 c) ét supplerende tilgængeligt lokale 

for hver 50 yderligere lokaler. 
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PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG 

Titel Tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser 

for så vidt angår tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser 

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

Korresponderende udvalg 

 Dato for meddelelse på plenarmødet 

IMCO 

18.1.2016 
   

Udtalelse fra 

 Dato for meddelelse på plenarmødet 

EMPL 

18.1.2016 

Associerede udvalg - dato for meddelelse 

på plenarmødet 

15.12.2016 

Ordfører for udtalelse 

 Dato for valg 

Ádám Kósa 

8.6.2016 

Behandling i udvalg 1.9.2016 26.9.2016 5.12.2016 28.2.2017 

Dato for vedtagelse 3.4.2017    

Resultat af den endelige afstemning +: 

–: 

0: 

46 

0 

3 

Til stede ved den endelige afstemning - 
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Laura Agea, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, 

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, 

Elena Gentile, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, 

Jan Keller, Ádám Kósa, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Jeroen 

Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, 

Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, 

Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert 

Rochefort, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Sven Schulze, Jutta 

Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, 

Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská 

Til stede ved den endelige afstemning – 

stedfortrædere 

Georges Bach, Elmar Brok, Karima Delli, Tania González Peñas, 

Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Helga 

Stevens, Tom Vandenkendelaere 

Til stede ved den endelige afstemning – 

stedfortrædere (forretningsordenens art. 

200, stk. 2) 

Françoise Grossetête, Andrejs Mamikins 
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19.4.2017 

UDTALELSE FRA TRANSPORT- OG TURISMEUDVALGET(*) 

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af 

medlemsstaternes love og administrative bestemmelser for så vidt angår tilgængelighedskrav 

til produkter og tjenesteydelser 

(COM(2015)0615 – C80387/2015 – 2015/0278(COD)) 

Ordfører for udtalelse (*): Keith Taylor 

(*) Associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54 

  

 

KORT BEGRUNDELSE 
 

Forslaget til direktiv støtter medlemsstaternes indsats for at leve op til deres nationale tilsagn 

og deres forpligtelser angående tilgængelighed i medfør af De Forenede Nationers konvention 

om rettigheder for personer med handicap (UNCRPD), som EU er part i sammen med 25 af 

sine medlemsstater. 

 

For så vidt angår transportsektoren fokuserer direktivet på ikke-diskrimination og assistance 

til bevægelseshæmmede i forbindelse med benyttelsen af transportmidler, især i relation til 

forordningerne om passagerrettigheder for alle transportformer. 

 

Der findes EU-lovgivning om tilgængeligheden af transportmidler til personbefordring samt 

tekniske standarder til sikring af tilgængelighed for visse transportformer, hvis 

anvendelsesområde ikke vil blive påvirket af direktivet.  

 

Definitioner 

 

Ordfører udvider definitionen af "personer med funktionelle begrænsninger" til også at 

omfatte "personer med nedsat mobilitet" efter ønske fra NGO'er. 

 

Anvendelsesområde 

 

Visse ændringsforslag går ud på at udvide direktivets anvendelsesområde. Transportformerne 

bør også omfatte bytransport. I modsat fald vil der ikke være reel intermodalitet. Fri mobilitet 

ikke er mulig uden tilgængelighed ved ankomsten til bycentre. 

 

Også bygninger skal tilpasses for at sikre den reelle tilgængelighed af de vigtigste 
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transportsystemer. Ordføreren foreslår, at direktivet forpligter medlemsstaterne til at gøre 

dette. 

 

Turisme er ligeledes et vigtigt element i direktivets anvendelsesområde. 

 

Jernbanen er den transportsektor, hvor lovgivningen er bedst tilpasset de til de nye 

tilgængelighedskriterier, men formålet med denne udtalelse er at udbrede disse nationale 

forskrifter til de øvrige transportsektorer, herunder i nogle tilfælde den private sektor. 

 

Skæringsdato 

 

Fristen på seks år for anvendelsen af de nationale forskrifter til gennemførelse af direktivet 

bør nedsættes til fire, undtagen for tilpasningen af bygninger og transportmidler (hvor den bør 

forblive seks år). 

 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 

Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 

ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Formålet med dette direktiv er at 

bidrage til et velfungerende indre marked 

gennem indbyrdes tilnærmelse af 

medlemsstaternes love og administrative 

bestemmelser gennem fjernelse af barrierer 

for den frie bevægelighed for visse 

tilgængelige produkter og tjenesteydelser. 

Dette vil forbedre adgangen til tilgængelige 

produkter og tjenesteydelser på det indre 

marked. 

(1) Formålet med dette direktiv er at 

bidrage til et velfungerende indre marked 

gennem indbyrdes tilnærmelse af 

medlemsstaternes love og administrative 

bestemmelser gennem fjernelse af barrierer 

for den frie bevægelighed for tilgængelige 

produkter og tjenesteydelser. Dette vil 

forbedre adgangen til tilgængelige 

produkter og tjenesteydelser på det indre 

marked. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Efterspørgslen efter tilgængelige 

produkter og tjenesteydelse er stor, og 

antallet af borgere med handicap og/eller 

funktionelle begrænsninger vil stige 

betydeligt med EU's befolknings aldring. 

Et miljø, hvor produkter og tjenesteydelser 

er mere tilgængelige, fremmer et mere 

inklusivt samfund og gør en uafhængig 

tilværelse nemmere for borgere med 

handicap. 

(2) Efterspørgslen efter tilgængelige 

produkter og tjenesteydelse er stor, og 

antallet af borgere med handicap og/eller 

funktionelle begrænsninger vil stige 

betydeligt med EU's befolknings aldring. 

Et miljø, hvor produkter og tjenesteydelser 

er mere tilgængelige, fremmer et mere 

inklusivt samfund og er en forudsætning 

for en uafhængig tilværelse for borgere 

med handicap. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Forskellene mellem de love og 

administrative bestemmelser vedrørende 

produkters og tjenesteydelsers 

tilgængelighed for personer med 

funktionsnedsættelser, herunder personer 

med handicap, som de forskellige 

medlemsstater har vedtaget, skaber 

barrierer for den fri bevægelighed for 

sådanne produkter og tjenesteydelser og 

fordrejer effektiv konkurrence i det indre 

marked. Virksomheder, navnlig små og 

mellemstore virksomheder (SMV'er), er i 

særlig grad påvirket af disse barrierer. 

(3) Forskellene mellem de love og 

administrative bestemmelser vedrørende 

produkters og tjenesteydelsers 

tilgængelighed for personer med 

funktionsnedsættelser og personer med 

handicap, som de forskellige 

medlemsstater har vedtaget, skaber 

barrierer for den fri bevægelighed for 

sådanne produkter og tjenesteydelser og 

fordrejer effektiv konkurrence i det indre 

marked. Virksomheder, navnlig små og 

mellemstore virksomheder (SMV'er), er i 

særlig grad påvirket af disse barrierer. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) En indbyrdes tilnærmelse af de 

nationale foranstaltninger på EU-plan er 

derfor nødvendig for et velfungerende 

indre marked og for at sætte en stopper for 

fragmentering af markedet for tilgængelige 

(6) En indbyrdes tilnærmelse af de 

nationale foranstaltninger på EU-plan er 

derfor nødvendig for et velfungerende 

indre marked og for at sætte en stopper for 

fragmentering af markedet for tilgængelige 
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varer og tjenesteydelser, skabe 

stordriftsfordele, lette grænseoverskridende 

handel og hjælpe de erhvervsdrivende med 

at koncentrere ressourcerne om innovation 

i stedet for at anvende disse ressourcer på 

efterlevelse af fragmenterede 

lovgivningsmæssige krav i Unionen. 

varer og tjenesteydelser, skabe 

stordriftsfordele, lette grænseoverskridende 

handel og fri bevægelighed for produkter, 

tjenesteydelser og personer samt hjælpe de 

erhvervsdrivende med at koncentrere 

ressourcerne om innovation i stedet for at 

anvende disse ressourcer på efterlevelse af 

fragmenterede lovgivningsmæssige krav i 

Unionen. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (8a) der henviser til, at artikel 10 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde (TEUF) pålægger 

Unionen at bekæmpe forskelsbehandling 

på grund af handicap ved udformningen 

og gennemførelsen af sine politikker og 

aktiviteter, og at artikel 19 i TFEU giver 

Unionen beføjelser til vedtagelse af 

lovgivning om imødegåelse af en sådan 

forskelsbehandling. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Dette direktiv respekterer de 

fundamentale rettigheder og overholder de 

principper, der navnlig er anerkendt i Den 

Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder. Direktivet 

sigter navnlig mod at sikre fuld 

overholdelse af retten for mennesker med 

handicap til at nyde godt af 

foranstaltninger, der skal sikre deres 

uafhængighed, deres sociale og 

erhvervsmæssige integration og deres 

deltagelse i samfundslivet samt fremme 

(9) Dette direktiv respekterer de 

fundamentale rettigheder og overholder de 

principper, der navnlig er anerkendt i Den 

Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder. Direktivet 

sigter navnlig mod at sikre fuld 

overholdelse af retten for mennesker med 

handicap til at nyde godt af 

foranstaltninger, der skal sikre deres 

uafhængighed, deres sociale og 

erhvervsmæssige integration og deres 

værdighed og deltagelse i samfundslivet 
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anvendelsen af artikel 26 i Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder. 

med henblik på ligestilling mellem mænd 

og kvinder samt fremme anvendelsen af 

artikel 21 og 26 i Den Europæiske Unions 

charter om grundlæggende rettigheder og 

De Forenede Nationers konvention om 

rettigheder for personer med handicap 

("konventionen"), der udtrykkeligt 

forbyder diskrimination på grund af 

handicap og sikrer mennesker med 

handicap lige deltagelse i samfundet. 

Ændringsforslag  7 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (12a) På jernbanetransportområdet 

henviser direktiv (EU) 2016/797 om 

interoperabilitet i jernbanesystemet i Den 

Europæiske Union1a og de tekniske 

specifikationer for interoperabilitet fastsat 

i Kommissionens forordning (EU) nr. 

1300/2014 (PRM-TSI) udtrykkeligt til, og 

gennemfører tilgængelighedskravene i 

artikel 9 i konventionen. Derfor reguleres 

adgangen for handicappede og 

bevægelseshæmmede personer inden for 

jernbanetransportsektoren på grundlag af 

disse instrumenter. For at sikre 

sammenhæng mellem på den ene side 

direktiv (EU) 2016/797 og Kommissionens 

forordning (EU) nr. 1300/2014 og på den 

anden side den europæiske 

tilgængelighedslov1c bør en eventuel 

fremtidig revision af PRM-TSI desuden 

tage tilgængelighedskravene i den 

europæiske tilgængelighedslov i 

betragtning. 

 __________________ 

 1a. Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv (EU) 2016/797 af 11. maj 2016 

om interoperabilitet i jernbanesystemet i 

Den Europæiske Union (EUT L 138 af 

26.5.2016, s. 44-101). 

 1b Kommissionens forordning (EU) 
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nr. 1300/2014 af 18. november 2014 om 

den tekniske specifikation for 

interoperabilitet gældende for 

tilgængelighed for handicappede og 

bevægelseshæmmede personer i EU's 

jernbanesystem (EUT L 356 af 

12.12.2014, s. 110-178). 

 1c Forslag til Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv om indbyrdes 

tilnærmelse af medlemsstaternes love og 

administrative bestemmelser for så vidt 

angår tilgængelighedskrav til produkter 

og tjenesteydelser COM(2015)0615. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (12b) Minder om, at der findes tilbud til 

handicappede, som også bør tages i 

betragtning. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (12c) Konventionen opfordrer i artikel 4 

til at iværksætte eller fremme forskning 

og udvikling af, og fremme 

tilgængeligheden og anvendelsen af ny 

teknologi, herunder informations- og 

kommunikationsteknologi, 

mobilitetsfremmende hjælpemidler, udstyr 

og hjælpemiddelteknologi, som er egnet 

for personer med handicap. Konventionen 

opfordrer også til, at der gives prioritet til 

teknologier, der har en overkommelig 

pris. 
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Ændringsforslag  10 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Konventionens ikrafttræden i 

medlemsstaternes retsorden medfører et 

behov for at vedtage supplerende nationale 

bestemmelser om produkters og 

tjenesteydelsers tilgængelighed, som uden 

Unionens tiltag ville øge forskellene 

mellem de nationale bestemmelser 

yderligere. 

(13) Konventionens ikrafttræden i 

medlemsstaternes retsorden medfører et 

behov for at vedtage supplerende nationale 

bestemmelser om tilgængeligheden af 

produkter og tjenesteydelser og de 

bebyggede omgivelser, der er knyttet til 

leveringen af varer og tjenesteydelser, 
som uden Unionens tiltag ville øge 

forskellene mellem de nationale 

bestemmelser yderligere. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (13a) Kommissionen bør tilskynde de 

kompetente myndigheder, herunder 

lokalmyndighederne, til at integrere 

uhindret adgang til transportmidler i 

byområderne i deres planer for 

bæredygtig bytrafik. 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (13b) Foruden kravene i dette direktiv 

bør overholdelse og håndhævelse af 

lovgivning fra Unionen om rettigheder for 

passagerer, som benytter fly-, bus-, tog- og 

søtransport, fremmes. Disse bestræbelser 

bør ske med fokus på intermodale 

elementer for at fremme uhindret adgang, 

herunder aspekter vedrørende 
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infrastruktur og transportkøretøjer. 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (13c) Kommissionen bør tilskynde 

bymyndighederne at integrere 

hindringsfri tilgængelighed af 

transporttjenester i byerne i deres planer 

for bæredygtig bytrafik og regelmæssigt at 

offentliggøre oversigter over bedste 

praksis med hensyn til hindringsfri 

tilgængelighed af offentlig transport og 

mobilitet i byerne. 

Ændringsforslag  14 

Forslag til direktiv 

Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) Varer og tjenesteydelser, der er 

omfattet af dette direktivs 

anvendelsesområde, er udvalgt ved hjælp 

af en screening, som er foretaget under 

forberedelsen af konsekvensanalysen, som 

udpegede de produkter og tjenesteydelser, 

som er relevante for personer med 

funktionsnedsættelser, herunder personer 

med handicap og ældre, og for hvilke 

medlemsstaterne har vedtaget eller 

sandsynligvis vil vedtage divergerende 

nationale tilgængelighedskrav. 

(16) Varer og tjenesteydelser, der er 

omfattet af dette direktivs 

anvendelsesområde, er udvalgt ved hjælp 

af en screening, som er foretaget under 

forberedelsen af konsekvensanalysen, som 

udpegede de produkter og tjenesteydelser, 

som er relevante for personer med 

funktionsnedsættelser, ældre og personer 

med handicap, og for hvilke 

medlemsstaterne har vedtaget eller 

sandsynligvis vil vedtage divergerende 

nationale tilgængelighedskrav. 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til direktiv 

Betragtning 17 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) Alle produkter og tjenesteydelser (17) Alle produkter og tjenesteydelser, 
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skal opfylde de tilgængelighedskrav, der er 

nævnt i artikel 3 og i bilag I, for at være 

tilgængelige for handicappede og ældre. 

Tilgængelighedsforpligtelserne vedrørende 

e-handel gælder også for online salg af 

tjenesteydelser i henhold til artikel 1, stk. 

2, litra a)-e), i dette direktiv. 

der henhører under dette direktivs 

anvendelsesområde og bringes på 

markedet efter anvendelsesdatoen for 

dette direktiv, bør opfylde de 

tilgængelighedskrav, der er opstillet i 

artikel 3 og i bilag I, for at være 

tilgængelige for handicappede. 

Tilgængelighedsforpligtelserne vedrørende 

e-handel gælder også for online salg af 

tjenesteydelser i henhold til artikel 1, stk. 

2, litra a)-e), i dette direktiv. 

 

Ændringsforslag  16 

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, der gør det muligt for 

alle mennesker at gøre fuldt brug af de 

produkter, tjenesteydelser og 

infrastrukturer, herunder bebyggede 

omgivelser, som er omfattet af dette 

direktiv, på den mest effektive og mindst 

byrdefulde måde for de erhvervsdrivende 

og medlemsstaterne, især ved kun at 

medtage produkter og tjenesteydelser, som 

er blevet omhyggeligt udvalgt og som 

bringes på markedet efter 

anvendelsesdatoen for dette direktiv. Det 

er nødvendigt at muliggøre en effektiv 

udførelse af tilgængelighedskravene i 

dette direktiv for de erhvervsdrivende, ved 

at der især tages hensyn til den 

økonomiske og funktionelle levetid for 

selvbetjeningsterminaler, såsom 

billetautomater og 

selvbetjeningsautomater til check-in. 

Ændringsforslag  17 

Forslag til direktiv 

Betragtning 19 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(19) Det er derfor nødvendigt at 

præcisere tilgængelighedskravene i 

forbindelse med markedsføring af 

produkter og tjenesteydelser, der er 

omfattet af dette direktivs 

anvendelsesområde, for at sikre deres frie 

bevægelighed i det indre marked. 

(19) Det er derfor nødvendigt at 

præcisere tilgængelighedskravene i 

forbindelse med markedsføring af 

produkter og tjenesteydelser, der er 

omfattet af dette direktivs 

anvendelsesområde, såvel som for de 

bebyggede omgivelser, der er knyttet til 

leveringen af disse produkter og 

tjenesteydelser for at sikre deres frie 

bevægelighed i det indre marked. 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til direktiv 

Betragtning 22 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (22a) Visse elementer af 

tilgængelighedskravene i dette direktiv, er 

allerede omfattet af eksisterende EU-

retsakter på transportområdet. Disse 

retsakter omfatter Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EF) nr. 

1371/20071a og Kommissionens 

forordning (EU) 1300/20141b og 

Kommissionens forordning (EU) nr. 

454/20111c, Europa-Parlamentets og 

Rådets1d forordning (EU) nr. 181/20111d, 

Europa-Parlamentets og Rådets1e 

forordning (EU) nr. 1177/2010 og 

forordning (EF) nr. 1107/20061f. For at 

sikre den lovgivningsmæssige 

sammenhæng og forudsigelighed for de 

erhvervsdrivende, der er omfattet af 

ovennævnte retsakter, bør opfyldelse af 

kravene om tilgængelighed i direktiv (EU) 

2016/797 og Kommissionens forordning 

(EU) nr. 1300/2014 anses for at opfylde 

de relevante krav defineret i dette direktiv. 

Men i de tilfælde, hvor kravene til 

tilgængelighed i direktiv (EU) 2016/797 

og Kommissionens forordning (EU) nr. 

1300/2014 ikke er dækket, bør dette 
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direktiv finde anvendelse. 

 __________________ 

 1a. Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1371/2007 af 23. 

oktober 2007 om jernbanepassagerers 

rettigheder og forpligtelser (EUT L 315 af 

3.12.2007, s. 14). 

 1b Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1300/2014 af 18. 

november 2014 om den tekniske 

specifikation for interoperabilitet 

gældende for tilgængelighed for 

handicappede og bevægelseshæmmede 

personer i EU's jernbanesystem (EUT L 

356 af 12.12.2014, s. 110). 

 1c Kommissionens forordning (EU) 

nr. 454/2011 af 5. maj 2011 om den 

tekniske specifikation for interoperabilitet 

gældende for delsystemet Trafiktelematik 

for persontrafikken i det transeuropæiske 

jernbanesystem (EUT L 123 af 12.5.2011, 

s. 11). 

 1d Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 181/2011 af 16. 

februar 2011 om buspassagerers 

rettigheder og om ændring af forordning 

(EF) nr. 2006/2004 (EUT L 55 af 

28.2.2011, s. 1). 

 1e Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1177/2010 af 24. 

november 2010 om passagerers 

rettigheder ved sørejser og rejser på indre 

vandveje og om ændring af forordning 

(EF) nr. 2006/2004 (EUT L 334 af 

17.12.2010, s. 1). 

 1f Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1107/2006 af 5. juli 

2006 om handicappede og 

bevægelseshæmmede personers 

rettigheder, når de rejser med fly (EUT L 

204 af 26.7.2006, s. 1). 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til direktiv 
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Betragtning 24 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (24a) Under hensyntagen til betydningen 

af det transeuropæiske transportnet med 

hensyn til at sikre ubrudt mobilitet og 

tilgængelighed for alle brugere bør det 

være muligt for medlemsstaterne behørigt 

at overveje at anvende 

tilgængelighedskriterier i tilknytning til de 

bebyggede omgivelser, hvor der er 

investeringer i transportinfrastruktur. 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til direktiv 

Betragtning 40 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(40) Hvor der ikke findes harmoniserede 

standarder, og hvis sådanne er nødvendige 

med markedsharmonisering for øje, bør 

Kommissionen kunne vedtage 

gennemførelsesretsakter, der fastlægger 

fælles tekniske specifikationer for de i 

dette direktiv fastsatte tilgængelighedskrav. 

(40) Hvor der ikke findes harmoniserede 

standarder, og hvis sådanne er nødvendige 

med markedsharmonisering for øje, bør 

Kommissionen i samarbejde med 

organisationer, der repræsenterer 

handicappede, kunne vedtage 

gennemførelsesretsakter om fælles tekniske 

specifikationer for adgangskravene i dette 

direktiv. For at give medlemsstaterne 

mulighed for at fravige de fælles krav til 

de bebyggede omgivelser bør beføjelsen til 

at vedtage retsakter i overensstemmelse 

med artikel 290 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde 

delegeres til Kommissionen med hensyn 

til fastsættelse af kriterier for at tillade 

medlemsstaterne at fravige 

adgangskravene i afsnit X i bilag I. Det er 

særligt vigtigt, at Kommissionen 

gennemfører passende høring under dets 

forberedende arbejde, herunder på 

ekspertniveau i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle 

aftale om bedre lovgivning af 13. april 

2016. 
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Ændringsforslag  21 

Forslag til direktiv 

Betragtning 42 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (42a) Ved udførelsen af 

markedsovervågning af produkter skal 

markedsovervågningsmyndighederne 

gennemgå vurderingen i samarbejde med 

personer med handicap og deres 

organisationer. 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til direktiv 

Betragtning 48 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(48) Medlemsstaterne forventes at sikre, 

at markedsovervågningsmyndighederne 

kontrollerer, at de erhvervsdrivende 

opfylder de kriterier, der er omhandlet i 

artikel 12, stk. 3, i overensstemmelse med 

kapitel V. 

(48) Medlemsstaterne forventes at sikre, 

at markedsovervågningsmyndighederne 

kontrollerer, at de erhvervsdrivende 

opfylder de kriterier, der er omhandlet i 

artikel 12, stk. 3, i overensstemmelse med 

kapitel V, og at de afholder regelmæssige 

høringer med organisationer, der 

repræsenterer personer med handicap. 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til direktiv 

Betragtning 48 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (48a) Nationale databaser, som 

indeholder alle relevante oplysninger om 

graden af tilgængelighed af de i artikel 1, 

stk. 1 og 2, opførte varer og 

tjenesteydelser, ville muliggøre en bedre 

inddragelse i markedsovervågningen af 

personer med funktionelle 

begrænsninger, herunder personer med 

handicap og deres organisationer. 
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Ændringsforslag  24 

Forslag til direktiv 

Betragtning 50 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(50) Der bør fastsættes en 

beskyttelsesprocedure, som kun finder 

anvendelse i tilfælde af uenighed mellem 

medlemsstaterne om en foranstaltning 

truffet af en medlemsstat, hvorved de 

berørte parter orienteres om påtænkte 

foranstaltninger vedrørende produkter, der 

ikke overholder dette direktivs 

tilgængelighedskrav. Herved vil 

markedsovervågningsmyndighederne i 

samarbejde med de relevante 

erhvervsdrivende få mulighed for i en 

tidligere fase at gribe ind over for sådanne 

produkter. 

(50) Der bør fastsættes en 

beskyttelsesprocedure, som kun finder 

anvendelse i tilfælde af uenighed mellem 

medlemsstaterne om en foranstaltning 

truffet af en medlemsstat, hvorved de 

berørte parter orienteres om påtænkte 

foranstaltninger vedrørende produkter, der 

ikke overholder dette direktivs 

tilgængelighedskrav. Herved vil 

markedsovervågningsmyndighederne i 

samarbejde med de organisationer, der 

repræsenterer personer med handicap, og 
de relevante erhvervsdrivende få mulighed 

for i en tidligere fase at gribe ind over for 

sådanne produkter. 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til direktiv 

Betragtning 54 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (54a) Udbredelse af applikationer, der 

leverer oplysninger baseret på 

geodatatjenester, bidrager til gøre 

personer med funktionsnedsættelser og 

personer med handicap uafhængige og til, 

at de kan bevæge sig sikkert. Geodataene 

til sådanne applikationer skal levere 

oplysninger, der er tilpasset de særlige 

behov hos personer med 

funktionsnedsættelser og personer med 

handicap. 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – indledning 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kapitel I, II-V og VII finder 

anvendelse på følgende produkter: 

1. Kapitel I, II-V og VII finder 

anvendelse på følgende nye produkter, som 

bringes på markedet efter 

anvendelsesdatoen for dette direktiv: 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) computerhardware til generelle 

formål og operativsystemer 

(a) computerhardware til generelle 

formål og operativsystemer beregnet til at 

blive brugt af forbrugere 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (aa) betalingsterminaler. 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) følgende selvbetjeningsterminaler: (b) følgende selvbetjeningsterminaler, 

hvis de udbudte tjenester ikke tilbydes 

gratis til de personer, der er nævnt i 

artikel 2, pkt. 3 og 4: 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 2 – indledning 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Kapitel I, II-V og VII finder 

anvendelse på følgende tjenesteydelser: 

(2) Kapitel I, II-V og VII finder 

anvendelse på følgende tjenesteydelser, der 

bringes på markedet efter 

anvendelsesdatoen for dette direktiv: 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) audiovisuelle medietjenester og 

relateret forbrugerudstyr med avanceret 

databehandlingskapacitet 

(b) tjenester, der giver adgang til 

audiovisuelle medietjenester, herunder det 

relaterede forbrugerudstyr med avanceret 

computerbrug, der bruges til levering af 

disse tjenester 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(c) fly-, bus-, tog- og søtransport. (c) fly-, bus-, tog- og skibstransport, 

mobilitet og deres intermodale 

forbindelsestjenester, herunder offentlig 

bytransport som f.eks. undergrundsbane, 

jernbane, sporvogn, trolleybus eller bus i 

tilknytning til: 

 (i) selvbetjeningsterminaler, der er 

placeret inden for Unionens område, 

herunder billetautomater, 

betalingsterminaler og 

selvbetjeningsautomater til check-in;  

 (ii) websteder, tjenester til mobile 

enheder, intelligente billetsystemer og 

realtidsinformation 

 iii) køretøjer, tilhørende infrastruktur 

og de bebyggede omgivelser, herunder 

trinfri adgang til alle offentlige stationer 
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 (iv) Medlemsstaterne sikrer, at 

flåderne af taxaer og udlejningsbiler på 

deres område omfatter en passende andel 

af specialindrettede køretøjer. 

Ændringsforslag  33 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 2 – litra f a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (fa) turisttjenester, herunder 

indkvartering og forplejning. 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 3 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) offentlige kontrakter og 

koncessioner, der er omfattet af direktiv 

2014/23/EU42, direktiv 2014/24/EU og 

direktiv 2014/25/EU. 

(a) alle typer offentlige kontrakter og 

koncessioner, der er omfattet af direktiv 

2014/23/EU42, direktiv 2014/24/EU og 

direktiv 2014/25/EU. 

__________________ __________________ 

42 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/23/EU af 26. februar 2014 om 

tildeling af koncessionskontrakter (EUT L 

94 af 28.3.2014, s. 1). 

42 Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 

om tildeling af koncessionskontrakter 

(EUT L 94 af 28.3.2014, s. 1). 

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 3 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(c) udbudsprocedurer vedrørende 

offentlig personbefordring med jernbane 

og ad vej i henhold til Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007.45 

(c) alle udbudsprocedurer for 

kontrakter, herunder kontrakter om 

offentlig trafikbetjening uden 

forudgående udbud, der afgives efter 

tidspunktet for direktivets ikrafttræden, 

vedrørende offentlig personbefordring med 

jernbane og ad vej i henhold til Europa-
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Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 

1370/2007.45 

__________________ __________________ 

45 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. 

oktober 2007 om offentlig 

personbefordring med jernbane og ad vej 

og om ophævelse af Rådets forordning 

(EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/70 

(EUT L 315 af 3.12.2007, s. 1). 

45 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. 

oktober 2007 om offentlig 

personbefordring med jernbane og ad vej 

og om ophævelse af Rådets forordning 

(EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/70 

(EUT L 315 af 3.12.2007, s. 1). 

Ændringsforslag  36 

Forslag til direktiv 

Artikel 1, stk. 3, litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(d) transportinfrastruktur i 

overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 1315/2013.46 

(d) transportinfrastruktur i 

overensstemmelse med forordning (EU) 

nr. 1315/201346 og 1316/201346a, samt i 

overensstemmelse med forordning (EU) 

nr. 1300/201446b. Enhver fremtidig 

revision af PRM-TSI'en skal ligeledes 

tage hensyn til tilgængelighedskravene i 

henhold til dette direktiv. 

__________________ __________________ 

46 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning nr. 1315/2013/EU af 11. 

december 2013 om Unionens retningslinjer 

for udvikling af det transeuropæiske 

transportnet (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 

1). 

46 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning nr. 1315/2013/EU af 11. 

december 2013 om Unionens retningslinjer 

for udvikling af det transeuropæiske 

transportnet (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 

1). 

 46aEuropa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. 

december 2013 om oprettelse af 

Connecting Europe-faciliteten, om 

ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 

og om ophævelse af forordning (EF) nr. 

680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 

af 20.12.2013, s. 129). 

 46b Kommissionens forordning (EU) nr. 

1300/2014 af 18. november 2014 om den 

tekniske specifikation for interoperabilitet 

gældende for tilgængelighed for 

handicappede og bevægelseshæmmede 
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personer i EU's jernbanesystem (EUT L 

356 af 12.12.2014, s. 110). 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 3 – litra d a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (da) De mange eksisterende 

forordninger om transporttjenester skal 

danne grundlag for regler om 

tilgængelighed til transport- og 

mobilitetstjenester og sikre bedre 

sammenhæng mellem disse retsakter samt 

omfatte intermodale aspekter, som er 

nødvendige for at opnå handicapvenlig 

tilgængelighed. 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Medlemsstaterne kan bevare eller 

indføre foranstaltninger i 

overensstemmelse med EU-lovgivningen, 

der rækker ud over minimumskravene til 

tilgængelighed, der er fastsat i dette 

direktiv. 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a) "hindringsfri": synlig, brugbar og 

forståelig uden at indebære nogen 

specifik hindring og uden at medføre 

nogen nedsat uafhængighed 
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Ændringsforslag  40 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) "personer med funktionelle 

begrænsninger": personer med en fysisk, 

psykisk, intellektuel eller sensorisk 

funktionsnedsættelse, aldersrelateret 

handicap eller andre permanente eller 

midlertidige legemlige begrænsninger, som 

i samspil med forskellige barrierer 

medfører, at deres adgang til produkter og 

tjenesteydelser begrænses, og at sådanne 

produkter og tjenesteydelser skal tilpasses 

disse personers særlige behov 

(3) "personer med funktionelle 

begrænsninger": personer med en fysisk, 

psykisk, intellektuel eller sensorisk 

funktionsnedsættelse, nedsat mobilitet, 

aldersrelateret handicap eller andre 

permanente eller midlertidige legemlige 

begrænsninger, som i samspil med 

forskellige barrierer medfører, at deres 

adgang til produkter og tjenesteydelser 

begrænses, og at sådanne produkter og 

tjenesteydelser skal tilpasses disse 

personers særlige behov 

Ændringsforslag  41 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (7a) "flytransport": tjenesteydelser ydet 

af luftfartsselskaber, der udbyder 

ruteflyvning inden for Unionens område 

eller til/fra Unionen, eller andre 

tjenesteydelser i forbindelse med 

flytransport, som udbydes af ejere af 

selvbetjeningsterminaler 

 

Ændringsforslag  42 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (7b) "bustransport": tjenesteydelser 

omfattet af artikel 2, stk. 1 og 2, i 

forordning (EU) nr. 181/2011 
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Ændringsforslag  43 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (7c) "togtransport": alle 

jernbanetjenester omfattet af artikel 2, stk. 

1 og 2, i forordning (EF) nr. 1371/2007 

 

Ændringsforslag  44 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 d (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (7d) "søtransport": tjenesteydelser 

omfattet af artikel 2, stk. 1, med 

undtagelse af tjenesteydelserne defineret i 

artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 

1177/2010 

 

Ændringsforslag  45 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 20 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) "tilbagetrækning": enhver 

foranstaltning, der har til formål at 

forhindre, at et produkt i forsyningskæden 

gøres tilgængeligt på markedet  

(Vedrører ikke den danske tekst).  

 

Ændringsforslag  46 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (21a) "geodatatjenester" som omhandlet 

i artikel 3 i direktiv (EF) 2007/2/EF: 

aktiviteter, som kan udføres, ved at åbne 
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et computerprogram, med geodata 

indeholdt i geodatasæt eller med de 

tilknyttede metadata 

 

Ændringsforslag  47 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (21b) "indkvarteringstjenester": 

tjenesteydelser, der består i indkvartering 

af kortere varighed og anden kortsigtede 

logi og anden beværtning, såsom hoteller, 

vandrerhjem, campingpladser og 

lejligheder til leje samt andre private 

ferieboliger. 

 

Ændringsforslag  48 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Følgende selvbetjeningsterminaler: 

pengeautomater, billetautomater og 

selvbetjeningsautomater til check-in skal 

overholde de krav, der er fastsat i afdeling 

II i bilag I. 

3. Følgende selvbetjeningsterminaler: 

pengeautomater, billetautomater, 

betalingsterminaler og 

selvbetjeningsautomater til check-in skal 

overholde de krav, der er fastsat i afdeling 

II i bilag I. 

 

Ændringsforslag  49 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Fly-, bus-, tog- og søtransport, 

relaterede websteder, tjenester til mobile 

enheder, intelligente billetsystemer og 

tidstro oplysninger samt 

selvbetjeningsterminaler, billetautomater 

og selvbetjeningsautomater til check-in, 

6. Fly-, bus-, rutebil-, tog- og 

søtransport samt intermodal transport, 

herunder tjenester relateret til 

bytransport, mobilitet og de bebyggede 

omgivelser, websteder, tjenester til mobile 

enheder, intelligente billetsystemer og 
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der anvendes til passagertransporttjenester, 

skal overholde de relevante krav i afdeling 

V i bilag I. 

tidstro oplysninger samt 

selvbetjeningsterminaler, som f.eks. 

betalingsterminaler, 

selvbetjeningsautomater til check-in, der 

anvendes til passagertransporttjenester, 

tjenester vedrørende turisme, bl.a. 

overnatnings- og cateringydelser, skal 

overholde de relevante krav i afdeling V i 

bilag I, hvis disse krav ikke allerede er 

omfattet af følgende specifikke 

lovgivning: 

 -  Med hensyn til togtransport 

forordning (EF) nr. 1371/2007, 

forordning (EU) nr. 1300/2014 og 

forordning (EU) nr. 454/2011, 

 -  Med hensyn til bustransport 

forordning (EU) nr. 181/2011, 

 -  Med hensyn til søtransport og 

transport af indre vandveje forordning 

(EU) nr. 1177/2010 og 

 -  Med hensyn til flytransport 

forordning (EF) nr. 1107/2006. 

 

Ændringsforslag  50 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 6 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a. For så vidt angår togtransport 

anses tilgængelighedskravene vedrørende 

websteder i dette direktiv for at være 

opfyldt, hvis tjenesteydelserne efterlever 

de tilsvarende bestemmelser i forordning 

(EU) nr. 454/2011. 

 

Ændringsforslag  51 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 6 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6b. For så vidt angår bustransport 
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anses tilgængelighedskravene vedrørende 

fremlæggelse af information om 

tilgængelighedsforhold og -faciliteter i 

dette direktiv for at være opfyldt, hvis 

tjenesteydelserne efterlever artikel 11 i 

forordning (EU) nr. 181/2011. 

 

Ændringsforslag  52 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 6 c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6c. For så vidt angår 

passagertransport på hav og ad 

indenlandske vandveje anses 

tilgængelighedskravene vedrørende 

fremlæggelse af information om 

tilgængelighedsforhold og -faciliteter i 

dette direktiv for at være opfyldt, hvis 

tjenesteydelserne efterlever artikel 9 i 

forordning (EU) nr. 1177/2010. 

 

Ændringsforslag  53 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Banktjenester, websteder for disse, 

banktjenester til mobile enheder, 

selvbetjeningsterminaler, herunder 

pengeautomater, der anvendes til levering 

af banktjenester, skal overholde de krav, 

der er fastsat i afsnit VI i bilag I. 

7. Banktjenester, deres websted, 

banktjenester til mobile enheder, 

selvbetjeningsterminaler, herunder 

betalingsterminaler og pengeautomater, 

der anvendes til levering af bank- og 

betalingstjenester, skal overholde de krav, 

der er fastsat i afsnit VI i bilag I. 

 

Ændringsforslag  54 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 10 



 

RR\1125427DA.docx 227/406 PE597.391v02-00 

 DA 

 

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 under hensyn 

til de nationale forhold 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 samt enhver anden tjeneste eller 

ethvert andet sted for køb af de varer, der 

er omfattet af dette direktiv, overholder 
tilgængelighedskravene i afdeling X i bilag 

I for at maksimere deres anvendelse af 

personer med funktionsnedsættelser og 

personer med handicap.  

 

Ændringsforslag  55 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 10 – afsnit 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Inden datoen for anvendelse af de 

bestemmelser, som medlemsstaterne har 

vedtaget med henblik på gennemførelse af 

dette direktiv, bemyndiges Kommissionen 

til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 27a for at 

fastsætte kriterier, der gør det muligt for 

medlemsstaterne at fravige 

tilgængelighedskravene med henblik på 

dette stykke som fastsat i bilag I, afsnit X 

om det bebyggede miljø.  

 

Ændringsforslag  56 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 10 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 10a. Indkvarteringstjenester skal 

overholde de krav, der er fastsat i afdeling 

VIII og X i bilag I. 

 

Ændringsforslag  57 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

9. Fabrikanten skal på grundlag af en 

kompetent national myndigheds 

begrundede anmodning give den al den 

information og dokumentation, der er 

nødvendig for at konstatere produktets 

overensstemmelse med lovgivningen, på et 

for denne myndighed let forståeligt sprog. 

Han skal, hvis denne myndighed anmoder 

herom, samarbejde med den om 

foranstaltninger, der træffes for at undgå 

risici, som produkter, han har bragt i 

omsætning, udgør, og sikre overholdelse af 

de i artikel 3 omhandlede krav. 

9. Fabrikanten skal give kompetente 

nationale myndigheder al den information 

og dokumentation, der er nødvendig for at 

konstatere produktets overensstemmelse 

med lovgivningen, på et sprog, der er let 

forståeligt for den pågældende myndighed. 

Han skal, hvis denne myndighed anmoder 

herom, samarbejde med den om 

foranstaltninger, der træffes for at undgå 

risici, som produkter, han har bragt i 

omsætning, udgør, og sikre overholdelse af 

de i artikel 3 omhandlede krav. 

 

Ændringsforslag  58 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

9. Importøren skal på grundlag af en 

kompetent national 

myndighedsbegrundede anmodning give 

den al den information og dokumentation, 

der er nødvendig for at konstatere 

produktets overensstemmelse med 

lovgivningen, på et for denne myndighed 

let forståeligt sprog. De skal, hvis denne 

myndighed anmoder herom, samarbejde 

med den om foranstaltninger, der træffes 

for at eliminere risici, som produkter, de 

9. Importøren skal give kompetente 

nationale myndigheder al den information 

og dokumentation, der er nødvendig for at 

konstatere et produkts overensstemmelse 

med lovgivningen, på et sprog, der er let 

forståeligt for den pågældende myndighed. 

De skal, hvis denne myndighed anmoder 

herom, samarbejde med den om 

foranstaltninger, der træffes for at 

eliminere risici, som produkter, de har 

bragt i omsætning, udgør. 
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har bragt i omsætning, udgør. 

 

Ændringsforslag  59 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Distributøren skal på grundlag af 

en kompetent national myndigheds 

begrundede anmodning give den al den 

information og dokumentation, der er 

nødvendig for at konstatere produktets 

overensstemmelse med lovgivningen. Han 

skal, hvis denne myndighed anmoder 

herom, samarbejde med den om 

foranstaltninger, der træffes for at undgå 

risici, som produkter, han har gjort 

tilgængelige på markedet, udgør. 

6. Distributøren skal give kompetente 

nationale myndigheder al den information 

og dokumentation, der er nødvendig for at 

konstatere produktets overensstemmelse 

med lovgivningen. Han skal, hvis den 

pågældende myndighed anmoder herom, 

samarbejde med den om foranstaltninger, 

der træffes for at undgå risici, som 

produkter, han har gjort tilgængelige på 

markedet, udgør. 

 

Ændringsforslag  60 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a) Tjenesteydelser samt produkter, 

som anvendes til leveringen af 

tjenesteydelser, er i overensstemmelse med 

artikel 3, hvis de opfylder kravene i anden 

lovgivning fra Unionen angående 

opfyldelse af tilgængelighed. 

 

Ændringsforslag  61 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Tjenesteydere skal udarbejde de 

nødvendige oplysninger i 

overensstemmelse med bilag III, idet det 

forklares, hvordan tjenesteydelserne 

(2) Tjenesteydere skal udarbejde de 

nødvendige oplysninger i 

overensstemmelse med bilag III, idet det 

forklares, hvordan tjenesteydelserne 
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opfylder tilgængelighedskravene i artikel 3. 

Oplysningerne offentliggøres skriftligt og 

mundtligt, herunder på en måde, som er 

tilgængelig for personer med 

funktionsnedsættelser og personer med 

handicap. Tjenesteydere skal opbevare 

oplysningerne, så længe tjenesteydelsen 

udbydes. 

opfylder tilgængelighedskravene i artikel 3. 

Hertil kan tjenesteydere gøre brug af 

allerede eksisterende bestemmelser, som 

indeholder krav om tilgængelighed. 
Oplysningerne offentliggøres skriftligt og 

mundtligt, herunder på en måde, som er 

tilgængelig for personer med 

funktionsnedsættelser og personer med 

handicap. Tjenesteydere skal opbevare 

oplysningerne, så længe tjenesteydelsen 

udbydes. 

 

Ændringsforslag  62 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a) Tilgængelighedskravene ifølge 

artikel 3 gælder ikke, når der er egnede 

alternativer til rådighed, f.eks. 

tilgængelige produkter og tjenesteydelser, 

der er tilgængelige for alle forbrugere på 

lige eller tilnærmelsesvist lige vilkår. 

 

Ændringsforslag  63 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. De i artikel 3 omhandlede 

tilgængelighedskrav finder anvendelse i det 

omfang, de ikke medfører en 

uforholdsmæssig stor byrde for de 

pågældende erhvervsdrivende. 

2. De i artikel 3 omhandlede 

tilgængelighedskrav finder anvendelse 

inden for rimelige tidsfrister og må ikke 

udgøre en uforholdsmæssig stor byrde for 

de pågældende erhvervsdrivende. 

 

Ændringsforslag  64 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 3 – litra b 
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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 meromkostninger 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. 

 

Ændringsforslag  65 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 3 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (ba) livscyklussen for de automater, 

som er nødvendige for at udføre 

tjenesteydelserne. 

 

 

Ændringsforslag  66 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 3 – litra b b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (bb) Alternativer, som tilbydes gratis og 

stilles til rådighed af 

personbefordringsvirksomhederne. 

 

Ændringsforslag  67 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 6 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a. Medlemsstaterne tilskyndes til at 

udarbejde incitamenter og retningslinjer 

med henblik på at fremme 

gennemførelsen af dette direktiv. 

Procedurerne og retningslinjerne skal 

udarbejdes i samråd med relevante 
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interesserede parter, herunder personer 

med handicap og de organisationer, der 

repræsenterer disse. 

 

Ændringsforslag  68 

Forslag til direktiv 

Artikel 14 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. De relevante interessenter, 

herunder personer med handicap og de 

organisationer, der repræsenterer disse, 

høres systematisk som led i proceduren 

for vedtagelsen af 

gennemførelsesretsakter. 

 

 

Ændringsforslag  69 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (ba) revisionen af EU's forordninger 

om passagerrettigheder ved fly-, jernbane-

, skibs- og bustransport, inklusive de 

intermodale aspekter heraf; 

 

Ændringsforslag  70 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(c) fastsættelse af 

tilgængelighedskravene vedrørende sociale 

kriterier og kvalitetskriterier, der er fastsat 

af de kompetente myndigheder i udbud om 

offentlig personbefordring med jernbane 

og ad vej i henhold til forordning (EF) nr. 

1370/2007 

(c) fastsættelse af kravene om 

hindringsfri tilgængelighed vedrørende 

sociale kriterier, lighedskriterier og 

kvalitetskriterier, der er fastsat af de 

kompetente myndigheder i udbud om 

offentlig personbefordring med jernbane 

og ad vej i henhold til forordning (EF) nr. 
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1370/2007 

Ændringsforslag  71 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 1 – litra d a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (da) Når Unionen medfinansierer 

handicapvenlige og tilgængelige 

transport- og 

telekommunikationsinfrastrukturprojekte

r, bør Connecting Europe-faciliteten, 

samhørighedsfondene og de regionale 

strukturfonde samt EFSI bør lægge større 

vægt på økonomisk støtte til disse 

projekter.  

 

Ændringsforslag  72 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) De i artikel 21 omhandlede 

tilgængelighedskrav finder anvendelse i det 

omfang, de ikke medfører en 

uforholdsmæssig stor byrde for de 

kompetente myndigheder i forbindelse med 

anvendelsen af nævnte artikel. 

(1) De i artikel 21 omhandlede 

tilgængelighedskrav finder anvendelse i det 

omfang, de ikke medfører en 

uforholdsmæssig stor byrde for de 

kompetente myndigheder eller 

operatørerne som deres kontraherende 

part i forbindelse med anvendelsen af 

nævnte artikel. 

 

Ændringsforslag  73 

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 

(b) de anslåede omkostninger og 

fordele de pågældende kompetente 

myndigheder i forhold til den anslåede 

fordel for personer med 

funktionsnedsættelser og personer med 
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af brugen af et bestemt produkt eller en 

bestemt tjenesteydelse. 

handicap under hensyntagen til 

hyppigheden og varigheden af brugen af et 

bestemt produkt eller en bestemt 

tjenesteydelse. 

 

Ændringsforslag  74 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 2 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (ba) de bebyggede omgivelser, 

topografien og eksisterende 

ejendomsrettigheder; 

 

Ændringsforslag  75 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Når en kompetent myndighed har 

anvendt den i stk. 1, 2 og 3 omhandlede 

undtagelse for et bestemt produkt eller en 

bestemt tjenesteydelse, underretter den 

Kommissionen herom. Underretningen 

skal omfatte den i stk. 2 omhandlede 

vurdering. 

4. Når en kompetent myndighed har 

anvendt den i stk. 1, 2 og 3 omhandlede 

undtagelse for et bestemt produkt eller en 

bestemt tjenesteydelse, underretter den 

Kommissionen herom. Underretningen 

skal omfatte den i stk. 2 omhandlede 

vurdering og gøres tilgængelig for 

offentligheden i et tilgængeligt format. 

 

Ændringsforslag  76 

Forslag til direktiv 

Artikel 25 – stk. 2 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (ba) bestemmelser, hvorefter der som et 

supplement til et system til gennemførelse 

og overvågning er etableret en omfattende 

forbrugerklagemekanisme, som er 

udstyret med de nødvendige ressourcer. 
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Ændringsforslag  77 

Forslag til direktiv 

Artikel 26 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Sanktionerne skal være effektive, 

stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og 

have afskrækkende virkning. 

2. Sanktionerne skal være effektive, 

forholdsmæssige og have afskrækkende 

virkning, men skal ikke fungere som et 

alternativ til økonomiske aktørers 

opfyldelse af deres forpligtelse til at gøre 

deres produkter og tjenesteydelser 

tilgængelige. 

 

Ændringsforslag  78 

Forslag til direktiv 

Artikel 26 – stk. 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Indtægterne fra de pålagte bøder, 

skal geninvesteres i 

tilgængelighedsrelaterede 

foranstaltninger. 

 

Ændringsforslag  79 

Forslag til direktiv 

Artikel 27 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. De anvender disse love og 

bestemmelser fra den [… insert date - six 

years after the entry into force of this 

Directive]. 

2. De anvender disse love og 

bestemmelser fra den [… insert date - fire 

years after the entry into force of this 

Directive]. 

Ændringsforslag  80 

Forslag til direktiv 

Artikel 27 – stk. 2 – afsnit 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Bestemmelserne om de bebyggede 
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omgivelser skal anvendes ti år efter denne 

forordnings ikrafttræden og for 

selvbetjeningsterminaler 

(betalingsterminaler, 

selvbetjeningsautomater til check-in og 

billetautomater inkluderet) skal de 

anvendes otte år efter dette direktivs 

ikrafttræden. 

Ændringsforslag  81 

Forslag til direktiv 

Artikel 27 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 27a 

 Udøvelse af delegerede beføjelser. 

 1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter tillægges Kommissionen på de i 

denne artikel fastlagte betingelser. 

 2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter, jf. artikel 3, stk. 10, tillægges 

Kommissionen for en ubegrænset periode 

fra den (datoen for dette direktivs 

ikrafttræden). 

 3. Den i artikel 3, stk. 10, 

omhandlede delegation af beføjelser kan 

til enhver tid tilbagekaldes af Europa-

Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de 

beføjelser, der er angivet i afgørelsen, til 

ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den 

Europæiske Unions Tidende eller på et 

senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 

Den berører ikke gyldigheden af 

delegerede retsakter, der allerede er i 

kraft. 

 4. Inden vedtagelsen af en delegeret 

retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt 

medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle 

aftale om bedre lovgivning af 13. april 

2016. 



 

RR\1125427DA.docx 237/406 PE597.391v02-00 

 DA 

 5. Så snart Kommissionen vedtager 

en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 

herom. 

 6. En delegeret retsakt vedtaget i 

henhold til artikel 3, stk. 10, træder kun i 

kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 

eller Rådet har gjort indsigelse inden for 

en frist på to måneder fra meddelelsen af 

den pågældende retsakt til Europa-

Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-

Parlamentet og Rådet inden udløbet af 

denne frist begge har underrettet 

Kommissionen om, at de ikke agter at 

gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 

måneder på Europa-Parlamentets eller 

Rådets initiativ. 

Ændringsforslag  82 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling I – stk. 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Brugergrænseflade og 

funktionalitetsdesign: 

2. Funktionskrav til 

brugergrænseflade og til konstruktion af 

produktet: 

For at sikre tilgængeligheden af 

produkternes konstruktion og deres 

brugergrænseflade som omhandlet i stk. 1, 

litra d) og e), skal deres konstruktion, hvis 

det er relevant, sikre: 

For at sikre tilgængeligheden af 

produkternes konstruktion og deres 

brugergrænseflade som omhandlet i stk. 1, 

litra d) og e), skal deres konstruktion, hvis 

det er relevant, sikre: 

 

Ændringsforslag  83 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling I – stk. 2 – litra a 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) kommunikation og orientering via 

mere end én sensorisk kanal: 

(a) kommunikation og orientering via 

mere end én sensorisk kanal, herunder: 
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Ændringsforslag  84 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling I – stk. 2 – litra a – nr. i a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (ia) hvis produktet indbefatter visuelle 

kommunikations- og betjeningsmåder, 

skal det også indbefatte mindst én 

informations- og betjeningsmåde, som 

ikke forudsætter synsevne 

 

Ændringsforslag  85 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling I – stk. 2 – litra a – nr. i b (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (ib) hvis produktet indbefatter auditive 

informations- og betjeningsmåder, skal 

det også indbefatte mindst én 

informations- og betjeningsmåde, som 

ikke forudsætter hørelse 

 

Ændringsforslag  86 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling I – stk. 2 – litra c 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(c) sørge for fleksibel forstørrelse og 

kontrast 

(c) Hvis produktet giver visuelle 

kommunikations- og betjeningsmåder, er 

forsynet med funktioner, der gør det 

muligt for brugerne at udnytte deres 

begrænsede syn bedre, herunder ved 

fleksibel forstørrelse, uden tab af indhold 

eller funktionalitet, fleksibel kontrast og 

lysstyrke, og det bør, hvor det er muligt, 

indbefatte fleksible måder, hvorpå 

forgrund og baggrund kan styres og 

adskilles, samt fleksibel kontrol over det 
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nødvendige synsfelt 

Ændringsforslag  87 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling I – stk. 2 – litra d 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(d) sørge for en alternativ farve til at 

formidle information 

(d) en visuel betjeningsmåde, der ikke 

kræver, at brugeren kan opfatte farver 

Ændringsforslag  88 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling I – stk. 2 – litra e 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(e) Sørge for fleksible måder til at 

adskille og kontrollere forgrunden fra 

baggrunden, herunder til at reducere 

baggrundsstøj og forbedre klarheden 

(e) brugerkontrol over volumen og 

forbedrede lydfunktioner for at forbedre 

lydens klarhed, herunder fleksible måder, 

hvorpå lydlig forgrund og baggrund kan 

styres og adskilles, hvis stemme og 

baggrund er tilgængelige som to separate 

lydkilder 

Ændringsforslag  89 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling I – stk. 2 – litra f 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(f) brugerkontrol over volumen (f) sekventiel styring og alternativer til 

finmotorisk styring, herunder også 

funktioner, som, i tilfælde af at produktet 

kræver manuel betjening, gør det muligt 

for brugerne at anvende produktet ved 

hjælp af alternative betjeningsformer, der 

ikke kræver finmotorisk styring som f.eks. 

håndgreb eller håndstyrke, eller som 

kræver betjening af mere end én 

betjeningsanordning på samme tid 
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Ændringsforslag  90 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling I – stk. 2 – litra g 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(g) sekventiel styring og alternativer til 

finmotorisk styring, 

(g) Funktionsmåder med begrænset 

rækkevidde og styrke, herunder at 

informations- og betjeningselementer, 

hvis produktet står frit eller er installeret, 

skal anbringes inden for 

standardrækkevidde, eller at det skal være 

muligt for en bruger at anbringe 

produktet inden for rækkevidde 

Ændringsforslag  91 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling I – stk. 2 – litra i 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(i) undgå at fremkalde fotosensitive 

anfald. 

(i) funktioner, der gør 

kommunikation og brugerbetjening 

simplere og nemmere at anvende 

Ændringsforslag  92 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling I – stk. 2 – litra i a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (ia) hvis produktet er udstyret med 

funktioner, der er bestemt til at forbedre 

tilgængeligheden, skal brugernes privatliv 

beskyttes, når de bruger disse funktioner. 

Ændringsforslag  93 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling I – stk. 2 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Støttetjenester 

 Eventuel support (helpdeske, callcentre, 

teknisk støtte, relætjenester og 

uddannelsestjenester) skal fremlægge 

oplysninger om tilgængeligheden af 

produktet og dets forenelighed med 

kompenserende teknologier ved hjælp af 

tilgængelige kommunikationsmidler for 

brugere med funktionsnedsættelser, 

herunder personer med handicap. 

Ændringsforslag  94 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – titel 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Fly-, bus-, tog- og søtransport. websteder, 

der anvendes til passagertransporttjenester: 

bebyggede omgivelser, tjenester til mobile 

enheder, intelligente billetsystemer og 

tidstro oplysninger, 

Selvbetjeningsterminaler, billetautomater 

og selvbetjeningsautomater til check-in, 

der anvendes til levering af banktjenester, 

Fly-, bus-, rutebil-, tog- og søtransport, 

websteder, der anvendes til 

passagertransporttjenester: tjenester til 

mobile enheder, intelligente billetsystemer 

og tidstro oplysninger, 

Selvbetjeningsterminaler, billetautomater 

og selvbetjeningsautomater til check-in, 

der anvendes til passagertransport-, 

mobilitets- og turisttjenester 

Ændringsforslag  95 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – del A – stk. 1 – litra a – introduktion 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) give oplysninger om 

tjenesteydelsens funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

som følger: 

(a) give oplysninger i tilgængelige 

formater om tjenesteydelsens funktion og 

om dens kendetegn og faciliteter for så vidt 

angår hindringsfri tilgængelighed som 

følger: 

Ændringsforslag  96 

Forslag til direktiv 



 

PE597.391v02-00 242/406 RR\1125427DA.docx 

DA 

Bilag I – afdeling V – del A – stk. 1 – litra a – nr. i 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(i) Informationsindholdet skal være 

tilgængeligt i tekstformater, der kan 

bruges til at generere kompenserende 

formater, der skal præsenteres på 

forskellige måder af brugerne og via mere 

end én sensorisk kanal, 

(i) oplysningerne skal stilles til 

rådighed i et tilgængeligt webformat og i 

et elektronisk format, der ikke er et 

webdokument, idet de skal være 

opfattelige, anvendelige, forståelige og 

robuste i overensstemmelse med litra b) 

Ændringsforslag  97 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – del A – stk. 1 – litra a – nr. ii 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(ii) der skal være alternativer til 

indhold, som ikke består af tekst 

(ii) skal opliste og forklare, hvordan 

tjenestens tilgængelighedsfunktioner 

anvendes, herunder tilgængeligheden af 

køretøjer og omkringliggende 

infrastruktur og bebyggede omgivelser, 

samt give oplysninger om den bistand, der 

ydes i henhold til forordning nr. 

1107/2006, forordning nr. 1177/2010, 

forordning nr. 1371/2007 og forordning 

181/2011; 

 

Ændringsforslag  98 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – del A – stk. 1 – litra a – nr. iii 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(iii) de elektroniske oplysninger, 

herunder de relaterede online 

applikationer, der er nødvendige i 

forbindelse med levering af 

tjenesteydelsen, skal leveres i 

overensstemmelse med litra b). 

(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 

Ændringsforslag  99 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – del A – stk. 1 – litra a – nr. iii a (nyt)  
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 iiia) skal tilbydes som alternativ til 

indhold, der ikke består af tekst, såsom 

berøringsskærme og 

stemmekontrolindstillinger  

Ændringsforslag  100 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – del A – stk. 1 – litra a – nr. iii b (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (iiib) tjenestens 

tilgængelighedsfunktioner skal anføres og 

forklares 

Ændringsforslag  101 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – del A – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) 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 

(b) gøre websteder, herunder online-

applikationer, der er nødvendige for 

levering af passagertransport, turisme, 

indkvartering, catering, tilgængelige på en 

ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan 

opfatte, bruge og forstå indholdet. Dette 

inkluderer, at det skal være muligt at 

tilpasse præsentationen af indholdet og 

interaktionsformen til et tilgængeligt 

elektronisk alternativ, der om nødvendigt 

leveres på en robust måde, der fremmer 

interoperabilitet med en bred vifte af 

brugeragenter og de kompenserende 

teknologier, som findes på EU-plan og 

internationalt plan. 

 

Ændringsforslag  102 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – del A – stk. 1 – litra b a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (ba) gøre tjenester, som er baseret på 

mobile enheder, herunder mobile 

applikationer, som er nødvendige for 

leveringen af tjenesten, 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 

Ændringsforslag  103 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – del A – stk. 1 – litra c 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(c) herunder funktioner, praksis, 

politikker og procedurer og ændringer i 

udførelsen af den tjenesteydelse, der er 

rettet mod behovene hos personer med 

funktionelle begrænsninger. 

(c) inkludere funktioner, praksis, 

politikker og procedurer og ændringer i 

udførelsen af den tjenesteydelse, der er 

rettet mod behovene hos personer med 

funktionelle begrænsninger og personer 

med handicap: 

 (i) intelligente billetsystemer 

(elektronisk reservation, bestilling af 

billetter osv.) 

 (ii) tidstro passagerinformation 

(tidsplaner, information om 

trafikafbrydelser, tilslutningsforbindelser 

og fortsat rejse med andre transportmidler 

osv.) 

 (iii) yderligere serviceoplysninger 

(f.eks. bemanding af terminaler, 

elevatorer, der er ude af drift eller 

tjenester, der midlertidigt er 

utilgængelige). 
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Ændringsforslag  104 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – del A – stk. 1 – litra c a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (ca) de bebyggede omgivelser, der er 

nødvendige for leveringen af tjenesten, er 

i overensstemmelse med afdeling X i 

nærværende bilag. 

Ændringsforslag  105 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – del A – stk. 2 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. 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. 

Ændringsforslag  106 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – del B 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

B. Websteder, der anvendes til 

passagertransporttjenester: 

udgår 

Ændringsforslag  107 

Forslag til direktiv 
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Bilag I – afdeling V – del B – litra a 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) Gøre websteder og 

onlineapplikationer 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 

teknologiske hjælpemidler, som findes på 

EU-plan og internationalt plan  

udgår 

Ændringsforslag  108 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – del B – litra a a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (aa) Som minimum skal indholdet af 

websiderne opfylde kravene under (a) med 

hensyn til de følgende forhold: 

 (i) adgang til køreplaner, 

tilbudspriser og kombinerede billetter 

samt bestillings- og transportpriser; 

 (ii) bestilling eller ændring af en 

bestilling eller reservation inklusiv alle 

personbefordringstjenester; 

 (iii) check-in; 

 (iv) adgang til den personlige 

rejseplan; 

 (v) adgang til transportens status; 

 (vi) adgang til den personlige 

kundekonto; 

 vii) adgang til at tage kontakt med 

transportøren; 

 viii) adgang til oplysninger om tilbudt 

transporthjælp. 
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Ændringsforslag  109 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – del C 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

C. Tjenester til mobile enheder, 

intelligente billetsystemer og tidstro 

oplysninger, 

udgår 

Ændringsforslag  110 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – del C – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Levering af tjenesteydelser med 

henblik på at maksimere deres forventede 

anvendelse af personer med 

funktionsnedsættelse, herunder personer 

med handicap, skal opnås ved at: 

udgår 

 

Ændringsforslag  111 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – del C – stk. 1 – litra a 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) give oplysninger om 

tjenesteydelsens funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

som følger: 

udgår 

Ændringsforslag  112 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – del C – stk. 1 – litra a – nr. i 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(i) Informationsindholdet skal være 

tilgængeligt i tekstformater, der kan 

bruges til at generere kompenserende 

formater, der skal præsenteres på 

forskellige måder af brugerne og via mere 

end én sensorisk kanal, 

udgår 

 

Ændringsforslag  113 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – del C – stk. 1 – litra a – nr. ii 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(ii) der skal være alternativer til 

indhold, som ikke består af tekst  

udgår 

Ændringsforslag  114 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – del C – stk. 1 – litra a – nr. iii 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(iii) de elektroniske oplysninger, 

herunder de relaterede online 

applikationer, der er nødvendige i 

forbindelse med levering af 

tjenesteydelsen, skal leveres i 

overensstemmelse med litra b). 

udgår 

Ændringsforslag  115 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – del C – stk. 1 – litra b 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) gøre websteder tilgængelige på en 

ensartet og passende måde, der sikrer, at 

brugerne kan opfatte, bruge og forstå 

indholdet, og som gør det muligt at 

udgår 
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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 

Ændringsforslag  116 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – del D – titel 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

D. Selvbetjeningsterminaler, 

billetautomater og selvbetjeningsautomater 

til check-in, der anvendes til levering af 

banktjenester;  

D. Selvbetjeningsterminaler, 

billetautomater og selvbetjeningsautomater 

til check-in, der anvendes til 

passagertransport- og turisttjenester 

Ændringsforslag  117 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – del D – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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: 

Konstruktion og produktion af produkter 

med henblik på at maksimere deres 

forventede anvendelse af personer med 

funktionsnedsættelser, herunder personer 

med handicap og personer med alders- og 

sundhedsrelaterede funktionsnedsættelser, 

skal opnås ved at opfylde hindringsfri 

tilgængelighedskrav, for så vidt angår: 

Ændringsforslag  118 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – del D – stk. 1 – litra a – nr. i 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(i) skal være tilgængelige gennem (i) skal være tilgængelige gennem 
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mere end en sensorisk kanal mere end en sensorisk kanal 

Ændringsforslag  119 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – del D – stk. 1 – litra a – nr. ii 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(ii) skal være forståeligt; (ii) skal være forståeligt; 

Ændringsforslag  120 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – del D – stk. 1 – litra a – nr. iii 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(iii) skal kunne konstateres (iii) skal kunne konstateres  

Ændringsforslag  121 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – del D – stk. 1 – litra a – nr. iii a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 iiia) oplister og forklarer, hvordan 

produktets tilgængelighedsfunktioner 

aktiveres og anvendes samt dets 

kompatibilitet med kompenserende 

teknologier  

Ændringsforslag  122 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – del D – stk. 1 – litra a – nr. iv 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(iv) skal have en passende 

skriftstørrelse under forudsigelige 

anvendelsesbetingelser  

(iv) skal have en passende 

skriftstørrelse og skrifttype med en 

tilstrækkelig lyskontrast mellem tegn og 

baggrund med henblik på at maksimere 

læsbarheden under forudsigelige 
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anvendelsesforhold 

Ændringsforslag  123 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – del D – stk. 1 – litra d 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(d) produktets grænseflade med 

hjælpemidler 

(d) produktet skal være kompatibelt 

med hjælpemidler og teknologier, 

herunder høreteknologier som 

høreapparater, teleslynge, 

cochlearimplantater og høretekniske 

hjælpemidler. Det skal også være muligt 

at benytte personlige høretelefoner med 

produktet. 

Ændringsforslag  124 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – del D – stk. 2 – titel 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Brugergrænseflade og 

funktionalitetsdesign 

2. Funktionskrav til 

brugergrænseflade og til konstruktion af 

produktet 

Ændringsforslag  125 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – del D – stk. 2 – stk. 1  

 

 

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 lighed med afdeling I, 

punkt 2, sikre: 

Ændringsforslag  126 

Forslag til direktiv 
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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 en 

tilgængelighedsfunktion, skal aktivere 

den 

Ændringsforslag  127 

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) at brugeren, hvis der er behov for 

en tidsafmålt reaktion, bliver påmindet 

virtuelt samt ved berøring og lyd, og til at 

brugeren har mulighed for at forlænge 

den givne tidsperiode 

Ændringsforslag  128 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – del D – stk. 2 – litra c 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(c) fleksibel forstørrelse og kontrast (c) at produktet, herunder produktets 

anvendelige dele, såsom taster og 

kontrolelementer, kan betjenes, har en 

passende kontrast mellem tasterne og 

kontrolelementerne og disses baggrund, 

og at de kan lokaliseres ved berøring 

Ændringsforslag  129 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – del D – stk. 2 – litra d 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(d) en alternativ farve til at formidle (d) at, hvis der leveres nøgler, billetter 

eller kort, skal de vende på en måde, så de 
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information kan lokaliseres ved berøring, hvis 

retningen af disse elementer er væsentlig 

for den videre anvendelse af nøglen, 

billetten eller kortet 

Ændringsforslag  130 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – del D – stk. 2 – litra e 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(e) fleksible måder til at adskille og 

kontrollere forgrunden fra baggrunden, 

herunder til at reducere baggrundsstøj og 

forbedre klarheden 

(e) at produktets anvendelse, hvis det 

benytter brugerens biologiske 

karakteristika, ikke må være afhængigt af 

bestemte biologiske karakteristika som 

eneste middel til at identificere brugeren 

eller til at styre produktet. 

Ændringsforslag  131 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VIII – del A – stk. 1 – litra a – nr. i 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(i) Informationsindholdet skal være 

tilgængeligt i tekstformater, der kan 

bruges til at generere kompenserende 

formater, der skal præsenteres på 

forskellige måder af brugerne og via mere 

end én sensorisk kanal, 

(i) skal stilles til rådighed i et 

tilgængeligt webformat, idet de skal 

kunne opfattes, være anvendelige, 

forståelige og robuste i overensstemmelse 

med litra b) 

Ændringsforslag  132 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VIII – del A – stk. 1 – litra a – nr. ii 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(ii) der skal være alternativer til 

indhold, som ikke består af tekst 

(ii) skal opliste og gøre rede for, 

hvordan tjenestens 

tilgængelighedsfunktioner anvendes og 

dens komplementaritet med en bred vifte 

af kompenserende teknologier 
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Ændringsforslag  133 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VIII – del A – stk. 1 – litra a – nr. iii 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(iii) de elektroniske oplysninger, 

herunder de relaterede online 

applikationer, der er nødvendige i 

forbindelse med levering af 

tjenesteydelsen, skal leveres i 

overensstemmelse med litra b) 

udgår 

Ændringsforslag  134 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VIII – del A – stk. 1 – litra b 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) gøre websteder 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 måde, der 

fremmer interoperabilitet med en bred vifte 

af brugeragenter og kompenserende 

teknologier, som findes på EU-plan og 

internationalt plan 

(b) gøre websteder og online 

applikationer, der er nødvendige for 

leveringen af tjenesteydelsen, 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 robust måde, 

der fremmer interoperabilitet med en bred 

vifte af brugeragenter og kompenserende 

teknologier, som findes på EU-plan og 

internationalt plan 

Ændringsforslag  135 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VIII – del A – stk. 1 – litra b a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (ba) gøre mobilt baserede 

tjenesteydelser, herunder mobile 

applikationer, der er nødvendige for 
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leveringen af e-handelstjenester, 

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 robust måde, 

der fremmer interoperabilitet med en bred 

vifte af brugeragenter og kompenserende 

teknologier, som findes på EU-plan og 

internationalt plan 

Ændringsforslag  136 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VIII – del A – stk. 1 – litra b b (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (bb) 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 

Ændringsforslag  137 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VIII – del A – stk. 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 og tjenester 

ved hjælp af tilgængelige 

kommunikationsmidler for brugere med 

funktionsnedsættelse og personer med 
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handicap. 

Ændringsforslag  138 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VIII a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 AFDELING VIIIa 

 Overnatningsfaciliteter 

 Tjenesteydelser 

 1. Levering af tjenesteydelser med 

henblik på at maksimere deres forventede 

anvendelse af personer med 

funktionsnedsættelse, herunder personer 

med handicap, skal opnås ved at: 

 (a) give oplysninger om 

tjenesteydelsens funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

som følger: 

 (i) skal stilles til rådighed i et 

tilgængeligt webformat, idet de skal være 

opfattelige, anvendelige, forståelige og 

robuste i overensstemmelse med litra b) 

 (ii) skal 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 

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 
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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, sikkerhed 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 

 (i) alle fællesområder (reception, 

indgang, faciliteter til fritidsformål, 

konferencelokaler m.v.) 

 (ii) lokaler i overensstemmelse med 

kravene i afsnit X, mens 

minimumsantallet af tilgængelige lokaler 

pr. bygning skal være: 

 – ét tilgængeligt lokale for 

bygninger med færre end 20 lokaler i alt 

 – 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 
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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. 

 

Ændringsforslag  139 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – del A – stk. 1 – introduktion 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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: 

Konstruktion og produktion af produkter 

med henblik på at maksimere deres 

forventede anvendelse af personer med 

funktionsnedsættelser, og personer med 

handicap og personer med aldersrelaterede 

funktionsnedsættelser, skal opnås ved at 

opfylde tilgængelighedskravene, for så 

vidt angår: 

 

Ændringsforslag  140 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – del A – stk. 1 – litra a – nr. i 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(i) bør være tilgængelige gennem mere 

end en sensorisk kanal 

(i) skal være tilgængelige gennem 

mere end en sensorisk kanal 

 

Ændringsforslag  141 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – del A – stk. 1 – litra a – nr. ii 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(ii) skal være forståeligt; (ii) skal være forståeligt; 
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Ændringsforslag  142 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – del A – stk. 1 – litra a – nr. iii 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(iii) skal kunne konstateres (iii) skal kunne konstateres 

 

Ændringsforslag  143 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – del A – stk. 1 – litra a – nr. iv 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(iv) skal have en passende 

skriftstørrelse under forudsigelige 

anvendelsesbetingelser 

(iv) skal have en passende 

skriftstørrelse og skrifttype med en 

tilstrækkelig lyskontrast mellem tegn og 

baggrund med henblik på at maksimere 

læsbarheden under forudsigelige 

anvendelsesforhold 

 

Ændringsforslag  144 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – del A – stk. 1 – litra a – nr. iv a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (iva) skal stilles til rådighed i et 

tilgængeligt webformat og i et elektronisk 

format, der ikke er et webdokument, idet 

de skal være opfattelige, forståelige, 

anvendelige og robuste. 

 

Ændringsforslag  145 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – del A – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) produktets emballage, herunder 

oplysningerne i det (åbning, lukning, 

anvendelse og bortskaffelse) 

(b) produktets emballage, herunder 

oplysningerne i det (åbning, lukning, 

anvendelse og bortskaffelse), som: 
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Ændringsforslag  146 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – del A – stk. 1 – litra b – nr. i (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (i) skal opfylde de i punkt 1, litra a), 

fastsatte krav 

Ændringsforslag  147 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – del A – stk. 1 – litra b – nr. ii (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (ii) skal på en enkel og præcis måde 

informere forbrugerne om, at produktet 

omfatter tilgængelighedsfunktioner og er 

kompatibelt med kompenserende 

teknologier 

 

Ændringsforslag  148 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – del A – stk. 1 – litra c – introduktion 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(c) produktets brugsanvisning med 

oplysninger om installation og 

vedligeholdelse, oplagring og 

bortskaffelse, som skal opfylde følgende 

betingelser: 

(c) produktets brugsanvisning med 

oplysninger om installation og 

vedligeholdelse, oplagring og 

bortskaffelse, hvad enten det leveres 

separat eller integreret i produktet, som 

skal opfylde følgende betingelser: 

 

Ændringsforslag  149 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – del A – stk. 1 – litra c – nr. i 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(i) undervisningsindholdet skal være 

tilgængeligt i tekstformater, der kan 

bruges til at generere alternative 

udgår 
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kompenserende formater, der skal 

præsenteres på forskellige måder og via 

mere end én sensorisk kanal og 

 

Ændringsforslag  150 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – del A – stk. 1 – litra c – nr. ii 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(ii) instruktioner skal give alternativer 

til indhold, der ikke er tekst 

udgår 

 

Ændringsforslag  151 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – del A – stk. 1 – litra c – nr. ii a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 iia) skal stilles til rådighed i et 

tilgængeligt webformat og i et elektronisk 

format, der ikke er et webdokument, idet 

de skal være opfattelige, forståelige, 

anvendelige og robuste 

Ændringsforslag  152 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – del A – stk. 1 – litra c – nr. ii b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (iib) skal opliste og gøre rede for, 

hvordan produktets 

tilgængelighedsfunktioner anvendes og 

dets forenelighed med en bred vifte af 

kompenserende teknologier på EU-plan 

og på internationalt plan 

 

Ændringsforslag  153 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – del A – stk. 1 – litra c – nr. ii c (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (iic) oplysningerne skal stilles til 

rådighed i alternative ikke-elektroniske 

formater efter anmodning. De alternative 

ikkeelektroniske formater kan omfatte 

stor skrift, blindeskrift eller letlæselige 

formater 

 

Ændringsforslag  154 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – del A – stk. 1 – litra f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(f) produktets grænseflade med 

hjælpemidler. 

(f) produktet skal være kompatibelt 

med en bred vifte af hjælpemidler og 

teknologier, der er til rådighed på EU-

plan og internationalt plan, herunder 

høreteknologier som høreapparater, 

teleslynge, cochlearimplantater og 

høretekniske hjælpemidler. 

 

Ændringsforslag  155 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – del A – stk. 2 – titel 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Brugergrænseflade og 

funktionalitetsdesign: 

Funktionskrav til brugergrænseflade og til 

konstruktion af produktet: 

 

Ændringsforslag  156 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – del A – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) kommunikation og orientering via 

mere end én sensorisk kanal: 

(a) kommunikation og orientering via 

mere end én sensorisk kanal, herunder 
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Ændringsforslag  157 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – del A – stk. 2 – litra a – nr. i (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (i) hvis produktet indbefatter visuelle 

kommunikations- og betjeningsmåder, 

skal det også indbefatte mindst én 

informations- og betjeningsmåde, som 

ikke forudsætter synsevne 

 

Ændringsforslag  158 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – del A – stk. 2 – litra a – nr. ii (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (ii) hvis produktet indbefatter auditive 

informations- og betjeningsmåder, skal 

det også indbefatte mindst én 

informations- og betjeningsmåde, som 

ikke forudsætter hørelse 

 

Ændringsforslag  159 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – del A – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) alternativer til tale til 

kommunikation og orientering 

(b) alternativer til tale til 

kommunikation og orientering. Hvis 

produktet kræver stemmeinput fra 

brugeren, skal produktet også indbefatte 

mindst én betjeningsmåde, som ikke 

forudsætter, at brugeren frembringer 

mundtlige lydelementer såsom tale, fløjten 

eller klik 

 

Ændringsforslag  160 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – del A – stk. 2 – litra c 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(c) fleksibel forstørrelse og kontrast (c) Hvis produktet giver visuelle 

kommunikations- og betjeningsmåder, er 

forsynet med funktioner, der gør det 

muligt for brugerne at udnytte deres 

begrænsede syn bedre, herunder ved 

fleksibel forstørrelse, uden tab af indhold 

eller funktionalitet, fleksibel kontrast og 

lysstyrke, og det bør, hvor det er muligt, 

indbefatte fleksible måder, hvorpå 

forgrund og baggrund kan styres og 

adskilles, samt fleksibel kontrol over det 

nødvendige synsfelt 

 

Ændringsforslag  161 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – del A – stk. 2 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(d) en alternativ farve til at formidle 

information 

(d) en visuel betjeningsmåde, der ikke 

kræver, at brugeren kan opfatte farver 

 

Ændringsforslag  162 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – del A – stk. 2 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(e) fleksible måder til at adskille og 

kontrollere forgrunden fra baggrunden, 

herunder til at reducere baggrundsstøj og 

forbedre klarheden 

(e) brugerkontrol over volumen og 

forbedrede lydfunktioner for at forbedre 

lydens klarhed, herunder fleksible måder, 

hvorpå lydlig forgrund og baggrund kan 

styres og adskilles, hvis stemme og 

baggrund er tilgængelige som separate 

lydkilder 

Ændringsforslag  163 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – del A – stk. 2 – litra f 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(f) brugerkontrol over volumen (f) sekventiel styring og alternativer 

til finmotorisk styring, herunder også 

funktioner, som, i tilfælde af at produktet 

kræver manuel betjening, gør det muligt 

for brugerne at anvende produktet ved 

hjælp af alternative betjeningsformer, der 

ikke kræver finmotorisk styring som 

håndgreb eller håndstyrke, eller som 

kræver betjening af mere end én 

betjeningsanordning på samme tid 

 

Ændringsforslag  164 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – del A – stk. 2 – litra g 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(g) sekventiel styring og alternativer 

til finmotorisk styring 

(g) funktionsmåder med begrænset 

rækkevidde og styrke, herunder at 

informations- og betjeningselementer, 

hvis produktet står frit eller er installeret, 

skal anbringes inden for 

standardrækkevidde, eller at det skal være 

muligt for en bruger at anbringe 

produktet inden for rækkevidde 

 

Ændringsforslag  165 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – del A – stk. 2 – litra h 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(h) betjeningsmåder med begrænset 

rækkevidde og styrke 

(h) hvis produktet indbefatter visuelle 

betjeningsmåder, skal det også indbefatte 

mindst én informationsmåde, som 

nedsætter risikoen for udløsning af anfald 

som følge af lysfølsomhed 

 

Ændringsforslag  166 

Forslag til direktiv 
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Bilag I – afdeling IX – del A – stk. 2 – litra i 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(i) undgå at fremkalde fotosensitive 

anfald. 

(i) funktioner, der gør 

kommunikation og brugerbetjening 

simplere og nemmere at anvende 

 

Ændringsforslag  167 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – del A – stk. 2 – litra i a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (ia) hvis produktet er udstyret med 

funktioner, der er bestemt til at forbedre 

tilgængeligheden, skal brugernes privatliv 

beskyttes, når de bruger disse funktioner 

 

Ændringsforslag  168 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – del B – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) sikre tilgængeligheden af det 

bebyggede miljø, hvor tjenesteydelsen 

leveres, herunder transportinfrastruktur, i 

overensstemmelse med del C og med 

forbehold af national lovgivning og EU-

lovgivning om beskyttelse af nationale 

skatte af kunstnerisk, historisk eller 

arkæologisk værdi 

(a) sikre tilgængeligheden af det 

bebyggede miljø, hvor tjenesteydelsen 

leveres, herunder grænseoverskridende og 

intermodal transportinfrastruktur, i 

overensstemmelse med del C og med 

forbehold af national lovgivning og EU-

lovgivning om beskyttelse af nationale 

skatte af kunstnerisk, historisk eller 

arkæologisk værdi 

 

Ændringsforslag  169 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – del B – stk. 1 – litra g a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (ga) sikring af gratis og forsvarlig 

transport af kørestole og førerhunde for 



 

RR\1125427DA.docx 267/406 PE597.391v02-00 

 DA 

blinde i transporttjenester. 

Ændringsforslag  170 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling X – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) Brug af relaterede udendørsområder 

og faciliteter under tjenesteudbyderens 

ansvar 

(a) anvendelse af relaterede udendørs 

områder og faciliteter 

Ændringsforslag  171 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling X – stk. 1 – litra g 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(g) anvendelse af udstyr og faciliteter, 

der anvendes til levering af tjenesteydelsen 

(g) anvendelse af udstyr og faciliteter, 

der anvendes til produktion og levering af 

tjenesteydelsen 
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UDTALELSE KULTUR- OG UDDANNELSESUDVALGET 

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse  

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af 

medlemsstaternes love og administrative bestemmelser for så vidt angår tilgængelighedskrav 

til produkter og tjenesteydelser 

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

Ordfører for udtalelse: Petra Kammerevert 

 

 

KORT BEGRUNDELSE 

Forslaget har til formål at gennemføre FN's konvention om rettigheder for personer med 

handicap1, hvad angår tilgængelighed, i hele EU, hvilket vil være til gavn for den frie 

bevægelighed for tilgængelige produkter og tjenesteydelser. Rettigheder for personer med 

handicap skal fremmes og beskyttes. 

Audiovisuelle medietjenester og e-bøger er fuldt dækket af forslaget. 

Direktivet om audiovisuelle medietjenester2 er imidlertid relevant som en lex specialis for 

audiovisuelle medietjenester. De heri fastsatte regler, herunder bestemmelserne om de 

audiovisuelle medietjenesters tilgængelighed, er forenelige med informations- og 

mediefriheden, beskyttelse og fremme af mediepluralisme og kulturel mangfoldighed og 

respekterer medlemsstaternes kompetence på områderne for medie- og kulturpolitik. 

Direktivet om audiovisuelle medietjenester er i øjeblikket ved at blive revideret af 

Kommissionen, og det forventes, at der den 25. maj 2016 offentliggøres et forslag i denne 

henseende. For så vidt angår de grundlæggende frihedsrettigheder og medlemsstaternes 

kompetencer, synes det at være at foretrække at fremme tilgængelige audiovisuelle 

medietjenester ved hjælp af en incitamentsmodel under direktivet om audiovisuelle 

medietjenester i stedet for den restriktive og repressive strategi, der er valgt her. Kun på denne 

måde kan det særlige træk, der er et iboende element i alle audiovisuelle medietjenester, 

nemlig som formidler af kulturelle varer, tages i betragtning. Disse faktorer retfærdiggør 

samtidig en udtømmende regulering i det mere specifikke direktiv om audiovisuelle 

                                                 
1  FN's konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap. 
2   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og 

administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester. EUT L 95 af 

15.4.2010, s. 1. 
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medietjenester. 

Den valgte model, der er valgt i det foreliggende direktivforslag kan på området for 

audiovisuelle medier true mangfoldigheden. 

Det er klart ønskeligt med regler for videst muligt tilgængelige audiovisuelle medietjenester. 

Det er lovgiverens opgave at foretage en optimal balance mellem modstridende interesse, der 

beskyttes i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, på den ene side, og 

FN's konvention om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed1, 

på den anden side. EU har som retssubjekt tiltrådt begge FN-konventioner. EU tiltrådte FN's 

konvention om rettigheder for personer med handicap den 23. december 2010 og FN's 

konvention om kulturel mangfoldighed allerede den 18. december 2006. I direktivforslaget 

anerkendes det ikke, at denne afvejning af interesser er påkrævet. 

Artikel 167 i TEUF fastsætter, at Den Europæiske Union i alle sine indsatser tager hensyn til 

kulturelle aspekter i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Derfor handler Unionen kun 

på områder, der ikke hører ind under dens enekompetence, hvis og i det omfang målene for 

den påtænkte handling ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne på centralt, 

regionalt eller lokalt plan, (art. 5, stk. 3 i TEU). Tilgængeligheden af e-bøger og audiovisuelle 

medietjenester kan i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne selv, således at der endda 

uden indgreb på EU-niveau kan opnås den ønskede positive virkning for EU's indre marked. 

Ellers ville det i øvrigt ikke kunne forklares, hvorfor den grænseoverskridende efterspørgsel 

efter audiovisuelle medietjenester og e-bøger stiger, og at der desuden i de seneste år er sket 

mærkbare forbedringer i tilgængeligheden. Generelt er der i EU sket en stigning i 

synstolkning og undertekstning. I lyset af ovenstående betragtninger foreslås det derfor, at e-

bøger og audiovisuelle tjenester udelukkes fra direktivforslaget, og at der indarbejdes en 

undtagelse for kultur og medier i forslaget. Det samme gælder for radiospredning og for de 

tjenester, som følger audiovisuelle medietjenester eller radioudsendelser, og som ikke er 

omfattet af direktivforslaget. 

Endelig er det med henblik på artikel 12, stk. 2, sammenholdt med stk. 5 i forslaget tvivlsomt, 

hvorvidt direktivforslaget har virkning i sin bredde. I disse bestemmelser fastsættes, at en 

erhvervsdrivende skal begrunde, hvorfor overholdelsen af tilgængelighedskravene udgør en 

uforholdsmæssig stor byrde for ham, og derefter alene underrette "de relevante 

markedsovervågningsmyndigheder" herom. Vurderingen af de uforholdsmæssige byrder 

påhviler udtrykkeligt alene den erhvervsdrivende, jf. stk. 5. En eventuel fejlagtig vurdering 

kan gennemgås af myndighederne, art. 17, stk. 2. Det er imidlertid fortsat uklart, hvad der 

sker, hvis den erhvervsdrivende og markedsovervågningsmyndigheden har forskellige 

vurderinger. 

Ikke desto mindre finder jeg det rimeligt, at standardiseringsindsatsen for 

"forbrugerterminaludstyr med avanceret databehandlingskapacitet relateret til audiovisuelle 

medietjenester", f.eks. smart-tv og e-bogslæsere bør opretholdes.  

ÆNDRINGSFORSLAG 

                                                 
1  2006/515/EF: Rådets afgørelse af 18. maj 2006 om indgåelse af konventionen om beskyttelse og fremme af de 

kulturelle udtryksformers mangfoldighed. EUT L 201 af 25.7.2006, s. 15. 
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Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 

Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 

ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til direktiv 

Henvisning 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 der henviser til Den Europæiske Unions 

charter om grundlæggende rettigheder, 

særlig artikel 26, 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Efterspørgslen efter tilgængelige 

produkter og tjenesteydelse er stor, og 

antallet af borgere med handicap og/eller 

funktionelle begrænsninger vil stige 

betydeligt med EU's befolknings aldring. 

Et miljø, hvor produkter og tjenesteydelser 

er mere tilgængelige, fremmer et mere 

inklusivt samfund og en uafhængig 

tilværelse for borgere med handicap. 

(2) Efterspørgslen efter tilgængelige 

produkter og tjenesteydelse er stor, og 

antallet af borgere med handicap og/eller 

funktionelle begrænsninger vil stige 

betydeligt med EU's befolknings aldring. 

Et miljø, hvor produkter og tjenesteydelser 

er mere tilgængelige, fremmer et mere 

inklusivt samfund og en uafhængig 

tilværelse for borgere med handicap samt 

nedbringer risikoen for social eksklusion. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Forskellene mellem de love og 

administrative bestemmelser vedrørende 

produkters og tjenesteydelsers 

tilgængelighed for personer med 

funktionsnedsættelser, herunder personer 

med handicap, som de forskellige 

(3) Forskellene mellem de love og 

administrative bestemmelser vedrørende 

produkters og tjenesteydelsers 

tilgængelighed for personer med 

funktionsnedsættelser, især personer med 

handicap, som de forskellige 
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medlemsstater har vedtaget, skaber 

barrierer for den fri bevægelighed for 

sådanne produkter og tjenesteydelser og 

fordrejer effektiv konkurrence i det indre 

marked. Virksomheder, navnlig små og 

mellemstore virksomheder (SMV'er), er i 

særlig grad påvirket af disse barrierer. 

medlemsstater har vedtaget, skaber 

barrierer for den fri bevægelighed for 

sådanne produkter og tjenesteydelser og 

fordrejer effektiv konkurrence i det indre 

marked. Virksomheder, navnlig små og 

mellemstore virksomheder (SMV'er), er i 

særlig grad påvirket af disse barrierer. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) I konventionens artikel 9 fastsættes 

det, at konventionens parter skal træffe 

passende foranstaltninger for at sikre, at 

personer med handicap på lige fod med 

andre har adgang til det fysiske miljø, 

transport, information og kommunikation, 

herunder informations- og 

kommunikationsteknologier og -systemer, 

samt til andre faciliteter og tjenester, der er 

åbne for eller leveres til offentligheden, 

både i byområder og i landdistrikter. FN's 

komité for rettigheder for personer med 

handicap har påpeget behovet for at skabe 

lovgivningsmæssige rammer med 

konkrete, eksigible og tidsbestemte 

benchmarks for overvågning af den 

gradvise indførelse af tilgængelighed. 

(12) I konventionens artikel 9 fastsættes 

det, at konventionens parter skal træffe 

passende foranstaltninger for at sikre, at 

personer med handicap på lige fod med 

andre har adgang til det fysiske miljø, 

transport, turistrelaterede servicer, 

information og kommunikation, herunder 

informations- og 

kommunikationsteknologier og -systemer, 

samt til andre faciliteter og tjenester, der er 

åbne for eller leveres til offentligheden, 

både i byområder og i landdistrikter. FN's 

komité for rettigheder for personer med 

handicap har påpeget behovet for at skabe 

lovgivningsmæssige rammer med 

konkrete, eksigible og tidsbestemte 

benchmarks for overvågning af den 

gradvise indførelse af tilgængelighed. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til direktiv 

Betragtning 23 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(23) I nogle situationer vil fælles 

tilgængelighedskrav til bebyggede 

omgivelser lette den frie bevægelighed for 

relaterede tjenesteydelser og for personer 

med handicap. Derfor bør dette direktiv 

gøre det muligt for medlemsstaterne at 

(23) I nogle situationer er det at have 

adgang til bygninger og anlæg en 

forudsætning for, at handicappede rent 

faktisk kan anvende de tilhørende 

servicer. Fælles tilgængelighedskrav til 

bebyggede omgivelser vil lette den frie 
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medtage bebyggede omgivelser, der 

anvendes til levering af de tjenesteydelser, 

der er omfattet af dette direktiv, og således 

sikre overholdelse af 

tilgængelighedskravene i bilag X. 

bevægelighed for relaterede tjenesteydelser 

og for personer med handicap. Derfor bør 

dette direktiv gøre det muligt for 

medlemsstaterne at medtage bebyggede 

omgivelser, der anvendes til levering af de 

tjenesteydelser, der er omfattet af dette 

direktiv, og således sikre overholdelse af 

tilgængelighedskravene i bilag X. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til direktiv 

Betragtning 50 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(50) Der bør fastsættes en 

beskyttelsesprocedure, som kun finder 

anvendelse i tilfælde af uenighed mellem 

medlemsstaterne om en foranstaltning 

truffet af en medlemsstat, hvorved de 

berørte parter orienteres om påtænkte 

foranstaltninger vedrørende produkter, der 

ikke overholder dette direktivs 

tilgængelighedskrav. Herved vil 

markedsovervågningsmyndighederne i 

samarbejde med de relevante 

erhvervsdrivende få mulighed for i en 

tidligere fase at gribe ind over for sådanne 

produkter. 

(50) Der bør fastsættes en 

beskyttelsesprocedure, som kun finder 

anvendelse i tilfælde af uenighed mellem 

medlemsstaterne om en foranstaltning 

truffet af en medlemsstat, hvorved de 

berørte parter orienteres om påtænkte 

foranstaltninger vedrørende produkter, der 

ikke overholder dette direktivs 

tilgængelighedskrav. Herved vil 

markedsovervågningsmyndighederne i 

samarbejde med organisationer, der 

repræsenterer personer med handicap, og 

de relevante erhvervsdrivende få mulighed 

for i en tidligere fase at gribe ind over for 

sådanne produkter. 

 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(d) forbrugerterminaludstyr med 

avanceret databehandlingskapacitet 
relateret til audiovisuelle medietjenester. 

(d)  forbrugerterminaludstyr relateret til 

audiovisuelle medietjenester som defineret 

i artikel 1, stk. 1, nr. (a) i Europa-

Parlamentets og Rådet direktiv 

2010/13/EU1a. 

 ________________ 
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 1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2010/13/EU af 10. marts 2010 om 

samordning af visse love og 

administrative bestemmelser i 

medlemsstaterne om udbud af 

audiovisuelle medietjenester (EUT L 95 af 

15.4.2010, s. 1).  

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – litra da (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da)  E-bogslæsere 

 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) audiovisuelle medietjenester og 

relateret forbrugerudstyr med avanceret 

databehandlingskapacitet 

udgår 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 2 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) e-bøger udgår 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 3 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Dette direktiv berører ikke 

radiotjenester, audiovisuelle 

medietjenester og supplerende tjenester 

samt kulturelle varer og tjenester.  

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – nr. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6) tjenester som defineret i artikel 1, 

stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2010/13/EU 

"telefontjenester":1 

udgår 

______________  

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2010/13/EU af 10. marts 2010 om 

samordning af visse love og 

administrative bestemmelser i 

medlemsstaterne om udbud af 

audiovisuelle medietjenester (EUT L 95 af 

15.4.2010, s. 1).  

 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. De krav, der opstilles i bilaget 

hertil, sænker under ingen 

omstændigheder de krav, der er fastsat i 

eksisterende national ret og standarder til 

regulering af adgangsforhold. 
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Ændringsforslag  14 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Audiovisuelle medietjenester og 

relateret forbrugerudstyr med avanceret 

databehandlingskapacitet skal overholde 

de krav, der er fastsat i afdeling IV i bilag 

I. 

5. Forbrugerterminaludstyr relateret 

til audiovisuelle medietjenester skal 

overholde de krav, der er fastsat i afdeling 

IV i bilag I. 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8. E-bøger skal overholde de krav, der 

er fastsat i afdeling VII i bilag I. 

8. E-bogslæsere skal overholde de 

krav, der er fastsat i afdeling VII i bilag I. 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Tilgængelighedskravene i artikel 3 

finder ikke anvendelse, hvis der er 

relevante alternativer såsom tilgængelige 

produkter eller tjenesteydelser til rådighed 

for alle forbrugere på samme vilkår. 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Hvis den erhvervsdrivende har 

anvendt den i stk. 1-5 omhandlede 

undtagelse for et bestemt produkt eller en 

6. Hvis den erhvervsdrivende har 

påberåbt sig retten til at anvende den i stk. 

1-5 omhandlede undtagelse for et bestemt 
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bestemt tjenesteydelse, skal han underrette 

de relevante 

markedsovervågningsmyndigheder i den 

medlemsstat, på hvis marked produktet 

eller tjenesteydelsen bringes i omsætning 

eller gøres tilgængelig. Underretning skal 

omfatte den i stk. 3 omhandlede vurdering. 

Mikrovirksomheder er fritaget for dette 

underretningskrav, men skal være i stand 

til at forelægge den relevante 

dokumentation efter anmodning fra en 

relevant markedsovervågningsmyndighed. 

produkt eller en bestemt tjenesteydelse, 

skal han underrette de relevante 

kompetente myndigheder i den 

medlemsstat, på hvis marked produktet 

eller tjenesteydelsen bringes i omsætning 

eller gøres tilgængelig. Underretning skal 

omfatte den i stk. 3 omhandlede vurdering. 

Mikrovirksomheder og 

nonprofitorganisationer er fritaget for 

dette underretningskrav, men skal være i 

stand til at forelægge den relevante 

dokumentation efter anmodning fra en 

relevant kompetent myndighed. 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 6 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a. Med henblik på at sikre korrekt 

håndhævelse og kontrol af undtagelser 

som fastsat i stk. 1 til 5 fører de relevante 

kompetente myndigheder en struktureret 

dialog med handicaporganisationer. 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til direktiv 

Artikel 18 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sikrer, at offentligheden 

informeres om de i første afsnit 

omhandlede myndigheders eksistens, 

ansvar og identitet. Disse myndigheder 

skal efter anmodning stille oplysninger til 

rådighed i tilgængelige formater. 

Medlemsstaterne sikrer, at offentligheden 

informeres om de i første afsnit 

omhandlede myndigheders eksistens, 

ansvar og identitet. Disse myndigheder 

skal efter anmodning fra medlemmer af 

den berørte offentlighed stille oplysninger 

om eget arbejde og deres trufne 

beslutninger til rådighed i tilgængelige 

formater. 
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Ændringsforslag  20 

Forslag til direktiv 

Artikel 19 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Procedure i tilfælde af produkter, der 

udgør en risiko forbundet med 
tilgængelighed på nationalt plan 

Procedure i tilfælde af produkter, der ikke 

efterlever reglerne vedrørende 
tilgængelighed 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til direktiv 

Artikel 27 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. De anvender disse love og 

bestemmelser fra den [… insert date - six 

years after the entry into force of this 

Directive]. 

2. De anvender progressivt disse love 

og bestemmelser med henvisning til et 

produkts eller en tjenesteydelses 

livskredsløb og under alle 

omstændigheder ikke mere end seks år 

efter dette direktivs ikrafttrædelse. 

 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IV – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Audiovisuelle medietjenester og relateret 

forbrugerudstyr med avanceret 

databehandlingskapacitet 

Forbrugerterminaludstyr relateret til 

audiovisuelle medietjenester  

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IV – litra A 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

A. Tjenesteydelser udgår 
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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 forbrugerudstyr 

med avanceret databehandlingskapacitet" 

 

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 

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 

 



 

RR\1125427DA.docx 281/406 PE597.391v02-00 

 DA 

udførelsen af den tjenesteydelse, der er 

rettet mod behovene hos personer med 

funktionelle begrænsninger.  

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til direktiv 

Bilag I - afdeling IV - litra B - overskrift  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

B. Relateret forbrugerudstyr med 

avanceret databehandlingskapacitet: 

udgår 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til direktiv 

Bilag I– afdeling VII - overskrift  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

E-bøger E-bogslæsere 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VII – litra A 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

A. Tjenesteydelser udgår 

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 "Produkter" 

 

b) give oplysninger om 

tjenesteydelsens funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 
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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 

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.  

 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VII – litra B - overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

B. "Produkter" udgår 
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UDTALELSE FRA UDVALGET OM KVINDERS RETTIGHEDER OG 
LIGESTILLING 

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af 

medlemsstaternes love og administrative bestemmelser for så vidt angår tilgængelighedskrav 

til produkter og tjenesteydelser 

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

Ordfører for udtalelse: Rosa Estaràs Ferragut 

 

 

KORT BEGRUNDELSE 

Ordføreren glæder sig over offentliggørelsen af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser 

for så vidt angår tilgængelighedskrav for produkter og tjenesteydelser, et forslag, der 

bekræfter Europa-Kommissionens engagement i at forbedre tilgængeligheden for personer 

med handicap i Den Europæiske Union.  

Det er vigtigt at minde om, at det vigtigste mål med det, der også er kendt som "den 

europæiske lov om tilgængelighed", er at tilpasse og harmonisere medlemsstaternes 

lovgivning på området for tilgængelighed. Inddragelse af tilgængelighedsforanstaltninger i 

national lovgivning er en forpligtelse, som de lande, der har undertegnet De Forenede 

Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap, allerede har påtaget sig i 

medfør af dens artikel 9. Den Europæiske Union hjælper derfor medlemsstaterne med at 

opfylde deres forpligtelser ved at harmonisere bestemmelserne på området, således at man 

undgår en fragmentering af EU's indre marked.  

I denne forbindelse er det vigtigt at sætte forslaget i perspektiv inden for rammerne af FN's 

komité for rettigheder for personer med handicaps revision af Den Europæiske Union, 

hvorunder der fandt en konstruktiv dialog sted i den 14. mødeperiode (den 27. og 28. august 

2015 i Genève). På baggrund af denne dialog vedtog komitéen for rettigheder for personer 

med handicap sine afsluttende bemærkninger vedrørende EU, hvori henvisningerne til det 

foreslåede direktiv og beslægtede spørgsmål var særligt fremtrædende, som det fremgår af 

stk. 29 i afsnittet om artikel 9 (Tilgængelighed). I dette stykke opfordrer komitéen EU til at 

vedtage en ændret europæisk lov om tilgængelighed, som indeholder effektive og 

tilgængelige håndhævelses- og klagemekanismer, og som er i overensstemmelse med 
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retningslinjerne i komitéens generelle bemærkning nr. 2, i samråd med 

handicaporganisationerne. 

Generelt kan loven anses for at sikre bred dækning til informations- og 

kommunikationsteknologiske produkter og tjenester, et vigtigt punkt, som bør hilses 

velkommen. Imidlertid er rækkevidden et område, hvor der er et reelt behov for forbedringer 

med henblik på at få dækket et større udbud af varer og tjenesteydelser, herunder transport, 

sundhedsydelser, uddannelse, bolig, turisme, forsikringsanliggender, elektriske apparater, 

detailsektoren, juridiske anliggender, retssystemet, kultur, fritidsaktiviteter og sport. 

Tilgængelighedskrav  

Det skal sikres, at kravene er ledsaget af omfattende og mere detaljerede krav og forklaringer 

i bilaget til forslaget, som imødekommer behovene hos alle personer med handicap, herunder 

kvinder og piger med handicap og personer med handicap, som har behov for mere intensiv 

støtte.  

De krav, der stilles til det bebyggede miljø, er ikke tilstrækkelige. Det anføres, at 

medlemsstaterne kan beslutte at medtage bebyggede omgivelser, hvis de har relation til 

leveringen af varen eller tjenesteydelsen. Dette skal styrkes ved at kræve, at de tilhørende 

bebyggede områder skal være tilgængelige, da det ikke vil gøre nogen forskel for personer 

med handicap, om en tjeneste eller et produkt er tilgængelig(t), hvis de ikke fysisk kan få 

adgang til det.  

Forpligtelser for fabrikanter, bemyndigede repræsentanter, importører og distributører 

De bør være i stand til at give oplysninger om produkternes tilgængelighed når som helst og 

ikke kun efter en "begrundet anmodning fra en kompetent national myndighed".  

Markedsovervågning af produkter  

Oplysninger om manglende overensstemmelse med de tilgængelighedskrav, myndighederne 

har fastsat, bør offentliggøres systematisk og ikke blot på anmodning. 

Håndhævelse 

Det er positivt, at det i udkastet til direktivforslaget nævnes, at forbrugere og/eller offentlige 

organer eller private foreninger kan anlægge sag ved de nationale domstole, hvis de oplever 

manglende overholdelse af direktivet. I betragtning af de udfordringer, som mange mennesker 

med handicap møder, når de forsøger at få adgang til selve retssystemet, er denne 

bestemmelse imidlertid ikke tilfredsstillende for så vidt angår at træffe tilstrækkelige 

foranstaltninger over for erhvervsdrivende. Ansvaret for håndhævelsen bør således ikke 

afhænge af forbrugeres individuelle søgsmål, men bør først og fremmest sikres gennem et 

omfattende system til gennemførelse og overvågning, kombineret med en 

forbrugerklagemekanisme. Medlemsstaterne vil skulle give stærke beføjelser til 

markedsovervågningsmyndighederne til at overvåge og håndhæve den korrekte anvendelse af 

direktivet. 
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Sanktioner  

Bødeindtægter skal geninvesteres i tilgængelighedsrelaterede foranstaltninger. Det skal også 

undgås, at det at betale sanktioner kan betragtes som en "billig" løsning for at slippe for at 

anvende de tilgængelighedskrav, der er beskrevet i artikel 3. 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om det Indre Marked 

og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 

ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til direktiv 

Henvisning 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 under henvisning til Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder, særlig artikel 21, 23 og 26, 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Formålet med dette direktiv er at 

bidrage til et velfungerende indre marked 

gennem indbyrdes tilnærmelse af 

medlemsstaternes love og administrative 

bestemmelser gennem fjernelse af barrierer 

for den frie bevægelighed for visse 

tilgængelige produkter og tjenesteydelser. 

Dette vil forbedre adgangen til tilgængelige 

produkter og tjenesteydelser på det indre 

marked. 

(1) Formålet med dette direktiv er at 

bidrage til et velfungerende indre marked 

gennem indbyrdes tilnærmelse af 

medlemsstaternes love og administrative 

bestemmelser gennem fjernelse af barrierer 

for den frie bevægelighed for tilgængelige 

produkter og tjenesteydelser. Dette vil 

forbedre adgangen til tilgængelige 

produkter og tjenesteydelser på det indre 

marked for alle borgere og skabe 

forudsætninger for en inklusiv og ikke-

diskriminerende deltagelse. 
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Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Efterspørgslen efter tilgængelige 

produkter og tjenesteydelse er stor, og 

antallet af borgere med handicap og/eller 

funktionelle begrænsninger vil stige 

betydeligt med EU's befolknings aldring. 

Et miljø, hvor produkter og tjenesteydelser 

er mere tilgængelige, fremmer et mere 

inklusivt samfund og en uafhængig 

tilværelse for borgere med handicap. 

(2) Efterspørgslen efter tilgængelige 

produkter og tjenesteydelser er stor, og 

antallet af personer med handicap og 

personer med aldersrelaterede eller andre 

former for funktionsnedsættelser vil stige 

betydeligt med EU's befolknings aldring. 

Et miljø, hvor produkter og tjenesteydelser 

er mere tilgængelige, imødekommer 

forbrugernes behov og fremmer et mere 

inklusivt samfund og er en forudsætning 

for en uafhængig tilværelse for alle 

borgere. 

 (Første del af dette ændringsforslag 

(ændring af definitionen af "borgere med 

handicap og/eller funktionelle 

begrænsninger" til "personer med 

handicap og personer med 

aldersrelaterede eller andre former for 

funktionsnedsættelser") vedrører hele 

teksten og indebærer tilsvarende rettelser i 

hele teksten.) 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (2a) Medlemsstaterne bør træffe 

foranstaltninger til at sikre, at alle nyder 

fuld og ligelig adgang til alle 

grundlæggende rettigheder og friheder. 

Det er derfor nødvendigt, at 

medlemsstaterne anlægger et 

ligestillingsperspektiv, når de træffer 

beslutninger om foranstaltninger og krav 

om tilgængelighed og øget deltagelse på 

det indre marked for personer med 

handicap og personer med 
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aldersrelaterede eller andre former for 

funktionsnedsættelser. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (2b) Over 80 millioner personer med 

handicap lever i Unionen og har et 

presserende behov for et tilgængeligt 

miljø. Personer med handicap har 

vanskeligt ved at deltage på 

arbejdsmarkedet og i fritidsaktiviteter og i 

henhold til De Forenede Nationer er 

forekomsten af handicap faktisk højere 

blandt kvinder end mænd.  

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (2c) Den kendsgerning, at kvinder og 

piger med handicap er udsat for mange 

forskellige former for forskelsbehandling 

og den skæve kønsfordeling på 

omsorgsområdet kræver øget 

tilgængelighed inden for alle sektorer. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 d (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (2d) Unionen har en stadig mere 

aldrende befolkning, hvilket fører til en 

betydelig stigning i antallet af personer 

med aldersrelaterede 

funktionsnedsættelser, der har behov for 
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tilgængelige produkter og tjenesteydelser 

og et veludformet indbygget miljø, der vil 

gøre det muligt for dem at fortsætte deres 

dagligdags aktiviteter. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 e (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (2e) Marginaliseringen af kvinder med 

handicap er større end den isolation, som 

mænd med handicap oplever. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 f (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (2f) Der forekommer fortsat flere 

forskellige former for forskelsbehandling 

på grund af køn og handicap, og de fører 

til social eksklusion (f.eks. lavere 

selvværd, økonomisk afhængighed, social 

isolering), uddannelsesmæssig eksklusion 

(som f.eks. en høj grad af 

analfabetisering, lavere 

uddannelsesniveau, især for kvinders 

vedkommende) og udelukkelse fra 

arbejdsmarkedet (lavere deltagelse på 

arbejdsmarkedet, tendens til at have 

lavtlønnet arbejde, midlertidige eller 

usikre ansættelsesforhold), hvilket fører 

til yderligere stress og en psykisk byrde for 

personer med handicap, deres familier og 

plejere. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 g (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (2g) På trods de mange internationale 

konventioner og EU-retlige bestemmelser 

kan borgere stadig ikke udøve disse 

rettigheder fuldt ud, og de sociale 

rettigheder for personer med handicap 

respekteres ikke fuldt ud, idet de f.eks. 

ikke gives retfærdige og lige muligheder 

for at deltage i det politiske, sociale og 

økonomiske liv. Kvinder og piger med 

handicap er stadig marginaliserede i 

forbindelse med beslutningstagning og 

udvikling samt ligestilling mellem 

kønnene. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 h (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (2h) Der bør sikres universal 

tilgængelighed, design for alle og hensyn 

til kønsperspektivet i produkter, 

redskaber, udstyr og tjenesteydelser for at 

de kan anvendes bredt af mænd, drenge, 

kvinder og piger med handicap. 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Forskellene mellem de love og 

administrative bestemmelser vedrørende 

produkters og tjenesteydelsers 

tilgængelighed for personer med 

funktionsnedsættelser, herunder personer 

med handicap, som de forskellige 

medlemsstater har vedtaget, skaber 

barrierer for den fri bevægelighed for 

sådanne produkter og tjenesteydelser og 

(3) Forskellene mellem de love og 

administrative bestemmelser vedrørende 

produkters og tjenesteydelsers 

tilgængelighed for personer med handicap 

og personer med aldersrelaterede eller 

andre former for funktionsnedsættelser, 

som de forskellige medlemsstater har 

vedtaget, skaber barrierer for den fri 

bevægelighed for sådanne produkter og 
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fordrejer effektiv konkurrence i det indre 

marked. Virksomheder, navnlig små og 

mellemstore virksomheder (SMV'er), er i 

særlig grad påvirket af disse barrierer. 

tjenesteydelser og fordrejer effektiv 

konkurrence i det indre marked. 

Virksomheder, navnlig små og 

mellemstore virksomheder (SMV'er), er i 

særlig grad påvirket af disse barrierer. 

 
(Denne ændring vedrører hele teksten; og 

hvis den vedtages, skal der foretages 

tilsvarende rettelser i hele teksten.) 
 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til direktiv 

Betragtning 4 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Som følge af forskellene mellem de 

nationale tilgængelighedskrav afskrækkes 

individuelle erhvervsdrivende, navnlig 

SMV'er og mikrovirksomheder, fra at 

etablere en virksomhed uden for deres 

hjemmemarked. De nationale eller endog 

regionale eller lokale tilgængelighedskrav, 

som medlemsstaterne har indført, er i 

øjeblikket forskellige, både hvad angår 

dækning og detaljeringsgrad. Disse 

forskelle har en negativ indvirkning på 

konkurrenceevne og vækst som følge af de 

ekstra omkostninger, der er forbundet med 

udvikling og markedsføring af tilgængelige 

produkter og tjenesteydelser for hvert 

nationalt marked. 

(4) Som følge af forskellene mellem de 

nationale tilgængelighedskrav afskrækkes 

individuelle erhvervsdrivende, navnlig 

SMV'er og mikrovirksomheder, fra at 

etablere en virksomhed uden for deres 

hjemmemarked. De nationale eller endog 

regionale eller lokale tilgængelighedskrav, 

som medlemsstaterne har indført, er i 

øjeblikket forskellige, både hvad angår 

dækning og detaljeringsgrad. Disse 

forskelle har en negativ indvirkning på 

konkurrenceevne og vækst samt på 

forbrugernes deltagelse som følge af de 

ekstra omkostninger, der er forbundet med 

udvikling og markedsføring af tilgængelige 

produkter og tjenesteydelser for hvert 

nationalt marked. Nationale myndigheder, 

fabrikanter og leverandører af 

tjenesteydelser står også i en usikker 

situation, hvad angår 

tilgængelighedskravene til eventuelle 

grænseoverskridende tjenesteydelser og 

den relevante politiske ramme for 

tilgængelighed. 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til direktiv 
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Betragtning 4 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (4a) SMV'er og mikrovirksomheder 

skaber de fleste af arbejdspladserne i EU, 

selv om de er konfronteret med bremser 

og hindringer for udviklingen af deres 

produkter og tjenesteydelser, navnlig på 

tværs af grænserne. Medlemsstaterne bør 

derfor lette SMV'ernes og 

mikrovirksomhedernes arbejde ved at 

harmonisere de nationale bestemmelser 

om tilgængelighed, men opretholde de 

nødvendige garantier. 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Forbrugere af tilgængelige 

produkter og modtagere af tilgængelige 

tjenesteydelser oplever høje priser på grund 

af begrænset konkurrence mellem 

leverandørerne. Uensartede regler i 

medlemsstaterne reducerer de potentielle 

fordele ved at dele erfaringer med 

nationale og internationale fagfæller som 

reaktion på den samfundsmæssige og 

teknologiske udvikling. 

(5) Forbrugere af tilgængelige 

produkter og modtagere af tilgængelige 

tjenesteydelser oplever høje priser på grund 

af begrænset konkurrence mellem 

leverandørerne og de manglende fælles 

minimumsregler for tilgængelighed i det 

indre marked, hvilket medfører en 

begrænsning af muligheden for at gøre 

brug af disse produkter og tjenesteydelser, 

især for personer med lavere indkomst og 

højere risiko for fattigdom. Uensartede 

regler i medlemsstaterne reducerer de 

potentielle fordele ved at dele erfaringer 

med nationale og internationale fagfæller 

som reaktion på den samfundsmæssige og 

teknologiske udvikling. 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) En indbyrdes tilnærmelse af de 

nationale foranstaltninger på EU-plan er 

derfor nødvendig for et velfungerende 

indre marked og for at sætte en stopper for 

fragmentering af markedet for tilgængelige 

varer og tjenesteydelser, skabe 

stordriftsfordele, lette grænseoverskridende 

handel og hjælpe de erhvervsdrivende med 

at koncentrere ressourcerne om innovation 

i stedet for at anvende disse ressourcer på 

efterlevelse af fragmenterede 

lovgivningsmæssige krav i Unionen.  

(6) En indbyrdes tilnærmelse af de 

nationale foranstaltninger på EU-plan er 

derfor nødvendig for et velfungerende 

indre marked og for at sætte en stopper for 

fragmentering af markedet for tilgængelige 

varer og tjenesteydelser, bidrage til 

jobskabelse, skabe stordriftsfordele, lette 

grænseoverskridende handel og mobilitet 

og formindske og forebygge tværnationale 

barrierer samt hjælpe de erhvervsdrivende 

med at koncentrere ressourcerne om 

innovation og om deres videre økonomiske 

udvikling i stedet for at anvende disse 

ressourcer på efterlevelse af fragmenterede 

lovgivningsmæssige krav i Unionen. 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Dette direktiv respekterer de 

grundlæggende rettigheder og overholder 

de principper, der navnlig er anerkendt i 

Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder. Direktivet 

sigter navnlig mod at sikre fuld 

overholdelse af retten for mennesker med 

handicap til at nyde godt af 

foranstaltninger, der skal sikre deres 

uafhængighed, deres sociale og 

erhvervsmæssige integration og deres 

deltagelse i samfundslivet samt fremme 

anvendelsen af artikel 26 i Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder. 

(9) Dette direktiv respekterer de 

grundlæggende rettigheder og overholder 

de principper, der navnlig er anerkendt i 

Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder. Direktivet 

sigter navnlig mod at sikre fuld 

overholdelse af retten for personer med 

handicap og personer med 

aldersrelaterede eller andre former for 

funktionsnedsættelser set ud fra et 

ligestillingsperspektiv med henblik på at 

de kan nyde godt af foranstaltninger, der 

skal sikre deres uafhængighed, deres 

erhvervsmæssige integration og deres 

deltagelse i samfundslivet samt fremme 

anvendelsen af artikel 25 og 26 i Den 

Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder. 

 (Første del af dette ændringsforslag 

(ændring af definitionen af "borgere med 
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handicap og/eller funktionelle 

begrænsninger" til "personer med 

handicap og personer med 

aldersrelaterede eller andre former for 

funktionsnedsættelser") vedrører hele 

teksten og indebærer tilsvarende rettelser i 

hele teksten.) 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (9a) Forekomsten af handicap i Den 

Europæiske Union er højere blandt 

kvinder end blandt mænd; kvinder med 

handicap er udsat for flere forskellige 

former for forskelsbehandling og de står 

over for betydelige hindringer med hensyn 

til at udøve deres grundlæggende 

rettigheder og frihedsrettigheder såsom 

fysisk, følelsesmæssig, seksuel og 

økonomisk og institutionel vold samt 

forskelsbehandling med hensyn til adgang 

til uddannelse og beskæftigelse, hvilket 

kan føre til social isolation og psykiske 

traumer; kvinder rammes også 

uforholdsmæssigt hårdt af handicap som 

plejere af familiemedlemmer med 

handicap, og de oplever oftere 

forskelsbehandling på grund af 

tilknytning end mænd; der henviser til, at 

ligebehandling og positive 

foranstaltninger og politikker til fordel for 

kvinder med handicap og mødre til børn 

med handicap er en grundlæggende 

menneskeret og en moralsk forpligtelse; 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Det overordnede mål med 

"strategien for det digitale indre marked" er 

at opnå bæredygtige økonomiske og 

sociale fordele på grundlag af et forbundet 

digitalt indre marked. I Unionen drager 

forbrugerne endnu ikke fuldt ud fordel af 

de priser og det udvalg, som det indre 

marked kan tilbyde, fordi omfanget af 

grænseoverskridende online transaktioner 

stadig er meget begrænset. Opsplitningen 

af markederne begrænser også 

efterspørgslen efter elektronisk handel på 

tværs af grænserne. Der er endvidere behov 

for en samordnet indsats for at sikre, at nyt 

elektronisk indhold også er fuldt 

tilgængeligt for handicappede. Det er 

derfor nødvendigt at harmonisere 

tilgængelighedskravene i det digitale indre 

marked og at sikre, at alle Unionens 

borgere uanset deres kvalifikationer kan 

udnytte fordelene.  

(10) Det overordnede mål med 

"strategien for det digitale indre marked" er 

at opnå bæredygtige økonomiske og 

sociale fordele på grundlag af et forbundet 

digitalt indre marked, lette handelen og 

styrke beskæftigelsen i EU. I Unionen 

drager forbrugerne endnu ikke fuldt ud 

fordel af de priser og det udvalg, som det 

indre marked kan tilbyde, fordi omfanget 

af grænseoverskridende online 

transaktioner stadig er meget begrænset. 

Opsplitningen af markederne begrænser 

også efterspørgslen efter elektronisk handel 

på tværs af grænserne. Der er endvidere 

behov for en samordnet indsats for at sikre, 

at nyt elektronisk indhold også er fuldt 

tilgængeligt for personer med handicap og 

personer med aldersrelaterede eller andre 

former for funktionsnedsættelser. Det er 

derfor nødvendigt at harmonisere 

tilgængelighedskravene i det digitale indre 

marked og at sikre, at alle Unionens 

borgere uanset deres kvalifikationer kan 

udnytte fordelene. 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (12a) I artikel 6 forpligter UNCRPD 

parterne til at træffe alle nødvendige 

foranstaltninger til at sikre den fulde 

udvikling, fremme og styrkelse af kvinder, 

mens det i artikel 9 anerkendes, at der 

skal træffes passende foranstaltninger for 

at sikre, at kvinder og piger med handicap 

har reel adgang til det fysiske miljø, 

transport, information og 

kommunikation. 
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Ændringsforslag  21 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Konventionens ikrafttræden i 

medlemsstaternes retsorden medfører et 

behov for at vedtage supplerende nationale 

bestemmelser om produkters og 

tjenesteydelsers tilgængelighed, som uden 

Unionens tiltag ville øge forskellene 

mellem de nationale bestemmelser 

yderligere. 

(13) Konventionens ikrafttræden i 

medlemsstaternes retsorden medfører et 

behov for at vedtage supplerende nationale 

bestemmelser om produkters og 

tjenesteydelsers tilgængelighed, design for 

alle og det bebyggede miljø. Der skal 

sikres kønsspecifikke produkter, 

redskaber, udstyr og tjenesteydelser for at 

de kan anvendes bredt af mænd, drenge, 

kvinder og piger med handicap, som uden 

Unionens tiltag ville lide yderligere under 

forskelle mellem nationale bestemmelser. 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til direktiv 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) "Den europæiske handicapstrategi 

2010-2020: et nyt tilsagn om et Europa 

uden barrierer" fastslår i overensstemmelse 

med konventionen, at tilgængelighed er et 

af de otte indsatsområder, og tager sigte på 

at sikre tilgængeligheden af produkter og 

tjenesteydelser. 

(15) "Den europæiske handicapstrategi 

2010-2020: et nyt tilsagn om et Europa 

uden barrierer" fastslår i overensstemmelse 

med konventionen, at tilgængelighed er et 

af de otte indsatsområder og en 

grundlæggende forudsætning for at 

deltage i samfundslivet og tager sigte på at 

sikre tilgængeligheden af produkter og 

tjenesteydelser. 

__________________ __________________ 

33 COM(2010) 636. 33 COM(2010) 636. 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til direktiv 

Betragtning 18 
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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) Kravene i dette direktiv skal sikre 

mulighed for fuld deltagelse på det indre 

marked for alle og sigte mod at mindske 

hindringerne for personer med handicap 

med henblik på at sikre et velfungerende 

indre marked, rimelige levevilkår og et 

tilgængeligt samfund i hele Den 

Europæiske Union. Ved at øge 

deltagelsen på det indre marked for alle 

vil de erhvervsdrivende kunne opsøge nye 

forretningsmuligheder. 

 

 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til direktiv 

Betragtning 21 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (21a) Inkludering af en 

kønsperspektivdimension til 

direktivforslaget om den indbyrdes 

tilnærmelse af medlemsstaternes love og 

administrative bestemmelser for så vidt 

angår tilgængelighedskrav til produkter 

og tjenesteydelser vil bidrage til en 

integreret tilgang til fjernelse af yderligere 

forskelsbehandling af kvinder med 

handicap og kvinder, kvinder med barne- 

eller klapvogne og kvinder, der fungerer 

som omsorgspersoner for plejekrævende 

personer. 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til direktiv 

Betragtning 25 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(25) Tilgængelighed bør opnås ved at 

fjerne og forebygge barrierer, helst gennem 

(25) Tilgængelighed bør opnås ved at 

fjerne og forebygge barrierer, helst gennem 
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et universelt design eller en "design for 

alle"-tilgang. Tilgængelighed bør ikke 

udelukke tilpasning i rimeligt omfang, når 

det kræves i den nationale ret eller EU-

retten. 

implementering af et universelt design 

eller en "design for alle"-tilgang. 

Tilgængelighed bør ikke udelukke 

tilpasning i rimeligt omfang, når det 

kræves i den nationale ret eller EU-retten. 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til direktiv 

Betragtning 30 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(30) Fabrikanten er med sin detaljerede 

viden om konstruktions- og 

fremstillingsprocessen den, der bedst kan 

stå for den fuldstændige 

overensstemmelsesvurderingsprocedure. 

De med overensstemmelsesvurderingen 

forbundne forpligtelser påhviler 

fabrikanten. 

(30) Fabrikanten er med sin detaljerede 

viden om konstruktions- og 

fremstillingsprocessen den, der bedst kan 

stå for den fuldstændige 

overensstemmelsesvurderingsprocedure. 

De med overensstemmelsesvurderingen 

forbundne forpligtelser påhviler 

fabrikanten. Forbrugere, organisationer 

og relaterede offentlige instanser bør dog 

have mulighed for at indberette 

økonomiske aktørers misbrug med 

relation til de krav, der er fastlagt i dette 

direktiv, navnlig hvis de leverede 

produkter eller tjenesteydelser har en 

negativ indvirkning på levevilkårene 

og/eller mulighederne for at deltage på 

det indre marked for personer med 

handicap, eller hvis de krænker princippet 

om ligestilling mellem kønnene. 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til direktiv 

Betragtning 39 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(39) Med henblik på at gøre det lettere at 

vurdere overensstemmelsen med gældende 

krav er det nødvendigt at fastsætte 

bestemmelser om en formodning om 

overensstemmelse for produkter og 

tjenesteydelser, som er i overensstemmelse 

med frivillige harmoniserede standarder, 

(39) Med henblik på at gøre det lettere at 

vurdere overensstemmelsen med gældende 

tilgængelighedskrav er det nødvendigt at 

fastsætte bestemmelser om en formodning 

om overensstemmelse for produkter og 

tjenesteydelser, som er i overensstemmelse 

med frivillige harmoniserede standarder, 
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der er vedtaget i henhold til Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 1025/201239, når der skal fastsættes 

detaljerede tekniske specifikationer. 

Kommissionen har allerede udstedt en 

række standardiseringsanmodninger 

vedrørende tilgængelighed til de 

europæiske standardiseringsorganisationer, 

som ville være relevante ved udarbejdelsen 

af harmoniserede standarder. 

der er vedtaget i henhold til Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 1025/201239, når der skal fastsættes 

detaljerede tekniske specifikationer. 

Kommissionen har allerede udstedt en 

række standardiseringsanmodninger 

vedrørende tilgængelighed til de 

europæiske standardiseringsorganisationer, 

som ville være relevante ved udarbejdelsen 

af harmoniserede standarder. 

__________________ __________________ 

39 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. 

oktober 2012 om europæisk 

standardisering, om ændring af Rådets 

direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 

98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 

2009/23/EF og 2009/105/EF og om 

ophævelse af Rådets beslutning 87/95/EØF 

og Europa-Parlamentets og Rådets 

afgørelse nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 af 

14.11.2012, s. 12). 

39 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. 

oktober 2012 om europæisk 

standardisering, om ændring af Rådets 

direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 

98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 

2009/23/EF og 2009/105/EF og om 

ophævelse af Rådets beslutning 87/95/EØF 

og Europa-Parlamentets og Rådets 

afgørelse nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 af 

14.11.2012, s. 12). 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til direktiv 

Betragtning 41 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(41) Med henblik på at sikre effektiv 

adgang til oplysninger i 

markedsovervågningsøjemed bør alle de 

oplysninger, der er nødvendige for en 

erklæring om overensstemmelse med alle 

de EU-retsakter, som finder anvendelse, 

være tilgængelige i en enkelt EU-

overensstemmelseserklæring. For at 

mindske den administrative byrde for de 

erhvervsdrivende bør de kunne lade den 

enkelte EU-overensstemmelseserklæring 

omfatte relevante individuelle 

overensstemmelseserklæringer. 

(41) Med henblik på at sikre effektiv 

adgang til oplysninger i 

markedsovervågningsøjemed bør alle de 

oplysninger, der er nødvendige for en 

erklæring om overensstemmelse med alle 

de EU-retsakter, som finder anvendelse, 

være tilgængelige i en enkelt EU-

overensstemmelseserklæring, gennem 

fremme af fri adgang til information og 

først og fremmest til medlemsstaternes 

knowhow. For at mindske den 

administrative byrde for de 

erhvervsdrivende bør de kunne lade den 

enkelte EU-overensstemmelseserklæring 

omfatte relevante individuelle 
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overensstemmelseserklæringer. 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til direktiv 

Betragtning 42 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (42a) Ved udførelsen af 

markedsovervågning af produkter skal 

markedsovervågningsmyndighederne 

gennemgå vurderingen i samarbejde med 

personer med handicap og deres 

organisationer.  

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til direktiv 

Betragtning 45 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(45) I overensstemmelse med forordning 

(EF) nr. 765/2008 erklærer fabrikanten ved 

at anbringe CE-mærkningen, at produktet 

opfylder alle gældende krav, og at han 

påtager sig det fulde ansvar herfor. 

(45) I overensstemmelse med forordning 

(EF) nr. 765/2008 erklærer fabrikanten ved 

at anbringe CE-mærkningen på et produkt 

og give supplerende oplysninger for så 

vidt angår produkter og tjenesteydelser, 

som opfylder tilgængelighedskravene, at 

produktet er i overensstemmelse med alle 

gældende tilgængelighedskrav, og at han 

påtager sig det fulde ansvar herfor. 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til direktiv 

Betragtning 45 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (45a) Retten for personer med 

funktionsnedsættelser og for ældre til at 

deltage og blive integreret i det sociale og 

kulturelle liv i Unionen er forbundet med 

tilgængelige audiovisuelle medietjenester. 

Medlemsstaterne bør derfor træffe 
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passende og forholdsmæssige 

foranstaltninger til at sikre, at 

medietjenesteudbydere, som henhører 

under deres jurisdiktion, aktivt forsøger at 

gøre indhold tilgængeligt for personer 

med syns- eller hørehandicap senest i 

2022. 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til direktiv 

Betragtning 48 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(48) Medlemsstaterne forventes at sikre, 

at markedsovervågningsmyndighederne 

kontrollerer, at de erhvervsdrivende 

opfylder de kriterier, der er omhandlet i 

artikel 12, stk. 3, i overensstemmelse med 

kapitel V. 

(48) Medlemsstaterne forventes at sikre, 

at markedsovervågningsmyndighederne 

kontrollerer, at de erhvervsdrivende 

opfylder de kriterier, der er omhandlet i 

artikel 12, stk. 3, i overensstemmelse med 

kapitel V, og at de afholder regelmæssige 

høringer med organisationer, der 

repræsenterer personer med handicap. 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til direktiv 

Betragtning 48 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (48a) Nationale databaser, som 

indeholder alle relevante oplysninger om 

graden af tilgængelighed af de i artikel 1, 

stk. 1 og 2, opførte produkter og 

tjenesteydelser, ville muliggøre en bedre 

inddragelse i markedsovervågningen af 

personer med funktionelle 

begrænsninger, herunder personer med 

handicap og deres organisationer. 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til direktiv 

Betragtning 50 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(50) Der bør fastsættes en 

beskyttelsesprocedure, som kun finder 

anvendelse i tilfælde af uenighed mellem 

medlemsstaterne om en foranstaltning 

truffet af en medlemsstat, hvorved de 

berørte parter orienteres om påtænkte 

foranstaltninger vedrørende produkter, der 

ikke overholder dette direktivs 

tilgængelighedskrav. Herved vil 

markedsovervågningsmyndighederne i 

samarbejde med de relevante 

erhvervsdrivende få mulighed for i en 

tidligere fase at gribe ind over for sådanne 

produkter. 

(50) Der bør fastsættes en 

beskyttelsesprocedure, som kun finder 

anvendelse i tilfælde af uenighed mellem 

medlemsstaterne om en foranstaltning 

truffet af en medlemsstat, hvorved de 

berørte parter orienteres om påtænkte 

foranstaltninger vedrørende produkter, der 

ikke overholder dette direktivs 

tilgængelighedskrav. Herved vil 

markedsovervågningsmyndighederne i 

samarbejde med de organisationer, der 

repræsenterer personer med handicap, 

ligestillingsorganisationer og de relevante 

erhvervsdrivende få mulighed for i en 

tidligere fase at gribe ind over for sådanne 

produkter. 

 

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til direktiv 

Betragtning 54 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(54) Da målet med dette direktiv, nemlig 

at fjerne barriererne for den frie 

bevægelighed for visse tilgængelige 

produkter og tjenesteydelser for at bidrage 

til et velfungerende indre marked, ikke i 

tilstrækkelig grad kan opfyldes af 

medlemsstaterne, da det kræver 

harmonisering af forskellige regler, der på 

nuværende tidspunkt findes i deres 

respektive retssystemer, men derimod 

gennem fastlæggelse af fælles 

tilgængelighedskrav og regler for det indre 

markeds funktion bedre kan nås på EU-

plan, kan Unionen vedtage foranstaltninger 

i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 

om Den Europæiske Union. I 

overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 

artikel, går dette direktiv ikke videre end, 

(54) Da målet med dette direktiv, nemlig 

at fjerne barriererne for den frie 

bevægelighed for visse tilgængelige 

produkter og tjenesteydelser for at bidrage 

til et velfungerende indre marked og 

imødekomme alle forbrugeres behov, ikke 

i tilstrækkelig grad kan opfyldes af 

medlemsstaterne, da det kræver 

harmonisering af forskellige regler, der på 

nuværende tidspunkt findes i deres 

respektive retssystemer, men derimod 

gennem fastlæggelse af fælles 

tilgængelighedskrav og regler for det indre 

markeds funktion bedre kan nås på EU-

plan, kan Unionen vedtage foranstaltninger 

i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 

om Den Europæiske Union. I 

overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
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hvad der er nødvendigt for at opfylde dette 

mål — 

artikel, går dette direktiv ikke videre end, 

hvad der er nødvendigt for at opfylde dette 

mål — 

 

Ændringsforslag  36 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – litra b – nr. ii 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ii) billetautomater ii) billetautomater, føde- og 

drikkevareautomater; 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – litra d a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) elektroniske 

husholdningsapparater, herunder deres 

emballage 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 2 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) e-bøger e) e-bøger, digitalt dataindhold på et 

fysisk medium, online kurser og 

uddannelsesrelateret materiale; 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 2 – litra f a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 fa) posttjenester 
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Ændringsforslag  40 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a) "tilgængeligt format": format, der 

er tilpasset forskellige former for 

handicap, herunder brug af tegnsprog, 

punktskrift, forstørrende og alternativ 

kommunikation; 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 21a) "adgangstjeneste": en tjeneste 

såsom lydbeskrivelse, undertekster til døve 

og hørehæmmede, og markeringer, som 

forbedrer tilgængeligheden af 

audiovisuelt indhold for såvel kvinder som 

mænd med handicap; 

 

Ændringsforslag  42 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Følgende selvbetjeningsterminaler: 

pengeautomater, billetautomater og 

selvbetjeningsautomater til check-in skal 

overholde de krav, der er fastsat i afdeling 

II i bilag I. 

3. Følgende selvbetjeningsterminaler: 

pengeautomater, billetautomater, føde- og 

drikkevareautomater og 

selvbetjeningsautomater til check-in skal 

overholde de krav, der er fastsat i afdeling 

II i bilag I. 

 

Ændringsforslag  43 

Forslag til direktiv 
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Artikel 3 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Elektroniske 

husholdningsapparater, herunder deres 

emballage, skal opfylde kravene i afdeling 

X i bilag I. 

 

Ændringsforslag  44 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Telefontjenester, herunder 

alarmtjenester og relateret 

forbrugerterminaludstyr med avanceret 

databehandlingskapacitet, skal overholde 

de krav, der er fastsat i afdeling III i bilag 

I. 

4. Telefontjenester, herunder 

alarmtjenester og relateret 

forbrugerterminaludstyr med avanceret 

databehandlingskapacitet, skal overholde 

de krav, der er fastsat i afdeling III i bilag 

I. Medlemsstaterne sikrer, at der findes 

mindst én tekstbaseret relætjeneste og én 

videobaseret relætjeneste inden for hele 

den pågældende medlemsstats territorium, 

og sikrer løbende – i samarbejde med 

brugerorganisationer, herunder 

organisationer, der repræsenterer 

personer med handicap – at disse 

relætjenester er interoperable med 

telefontjenesterne. 

 Medlemsstaterne skal også sikre 

tilgængeligheden af audio-, video- og 

tidstro tekstkommunikation (total 

konversation) med nationale, regionale og 

lokale nødtjenester, herunder støttelinjer 

(som dem, der tilbyder beskyttelse til 

kvinder, der er ofre for vold). 

 

Ændringsforslag  45 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 1 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 For at gøre det muligt for personer med 

funktionelle begrænsninger, herunder 

personer med handicap, at anvende 

audiovisuelle medietjenester skal 

medlemsstaterne sikre adgang til disse 

tjenesteydelser, også på tegnsprog, med 

undertekster og synstolkning og en 

forståelig programvejledning, med særlig 

vægt på adgang til audiovisuelle 

medietjenester for børn. 

 

Ændringsforslag  46 

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 og -

produkter, herunder det miljø, der forvaltes 

af leverandører af tjenesteydelser og 

operatører af infrastruktur, samt bygninger, 

der anvendes af bankers, posttjenester 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 og ældre. 

 

Ændringsforslag  47 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 5 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Disse registre skal offentliggøres og 

løbende ajourføres med de 

foranstaltninger, der træffes af 
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fabrikanten i forbindelse med ikke-

overensstemmende produkter og 

produkter, der tilbagekaldes. 

 

Ændringsforslag  48 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

9. Fabrikanten skal på grundlag af en 

kompetent national myndigheds 

begrundede anmodning give 

myndigheden al den information og 

dokumentation, der er nødvendig for at 

konstatere produktets overensstemmelse 

med lovgivningen, på et sprog, der er let 

forståeligt for denne myndighed. Han skal, 

hvis denne myndighed anmoder herom, 

samarbejde med den om foranstaltninger, 

der træffes for at undgå risici, som 

produkter, han har bragt i omsætning, 

udgør, og sikre overholdelse af de i artikel 

3 omhandlede krav. 

9. Fabrikanten skal give kompetente 

nationale myndigheder al den information 

og dokumentation, der er nødvendig for at 

konstatere produktets overensstemmelse 

med lovgivningen, på et sprog, der er let 

forståeligt for den pågældende myndighed. 

Han skal, hvis denne myndighed anmoder 

herom, samarbejde med den om 

foranstaltninger, der træffes for at undgå 

risici, som produkter, han har bragt i 

omsætning, udgør, og sikre overholdelse af 

de i artikel 3 omhandlede krav. 

 

Ændringsforslag  49 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 7 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 7a. Disse registre skal offentliggøres 

og løbende ajourføres med de 

foranstaltninger, der træffes af 

importøren i forbindelse med ikke-

overensstemmende produkter og 

produkter, der tilbagekaldes. 
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Ændringsforslag  50 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – nr. 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

9. Importøren giver efter en 

kompetent national myndigheds 

begrundede anmodning herom 

myndigheden al den information og 

dokumentation, der er nødvendig for at 

konstatere et produkts overensstemmelse 

med lovgivningen, på et for denne 

myndighed let forståeligt sprog. Han skal, 

hvis denne myndigheder anmoder herom, 

samarbejde med den om foranstaltninger, 

der træffes for at undgå risici, som 

produkter, han har bragt i omsætning, 

udgør. 

9. Importøren giver kompetente 

nationale myndighede al den information 

og dokumentation, der er nødvendig for at 

konstatere et produkts overensstemmelse 

med lovgivningen, på et for den 

pågældende myndighed let forståeligt 

sprog. Han skal, hvis denne myndigheder 

anmoder herom, samarbejde med den om 

foranstaltninger, der træffes for at undgå 

risici, som produkter, han har bragt i 

omsætning, udgør. 

 

Ændringsforslag  51 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Distributøren skal på grundlag af 

en kompetent national myndigheds 

begrundede anmodning give den al den 

information og dokumentation, der er 

nødvendig for at konstatere produktets 

overensstemmelse med lovgivningen. Han 

skal, hvis denne myndighed anmoder 

herom, samarbejde med den om 

foranstaltninger, der træffes for at undgå 

risici, som produkter, han har gjort 

tilgængelige på markedet, udgør. 

6. Distributøren skal give kompetente 

nationale myndigheder al den information 

og dokumentation, der er nødvendig for at 

konstatere produktets overensstemmelse 

med lovgivningen. Han skal, hvis den eller 

de pågældende myndigheder anmoder 

herom, samarbejde med disse om 

foranstaltninger, der træffes for at undgå 

risici, som produkter, han har gjort 

tilgængelige på markedet, udgør. 
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Ændringsforslag  52 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Tjenesteydere skal på grundlag af 

en kompetent myndigheds begrundede 

anmodning give den alle oplysninger, som 

er nødvendige til påvisning af 

tjenesteydelsens overensstemmelse med 

tilgængelighedskravene i artikel 3. De 

samarbejder med disse myndigheder, hvis 

de anmoder herom, om foranstaltninger, 

der træffes for at bringe tjenesteydelsen i 

overensstemmelse med disse krav. 

4. Tjenesteydere skal give kompetente 

nationale myndigheder alle oplysninger, 

som er nødvendige til påvisning af 

tjenesteydelsens overensstemmelse med 

tilgængelighedskravene i artikel 3. De 

samarbejder med disse myndigheder, hvis 

de anmoder herom, om foranstaltninger, 

der træffes for at bringe tjenesteydelsen i 

overensstemmelse med disse krav. 

 

Ændringsforslag  53 

Forslag til direktiv 

Artikel 15 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Det skal af EU-

overensstemmelseserklæringen fremgå, at 

det er blevet dokumenteret, at de relevante 

tilgængelighedskrav i artikel 3 er opfyldt. 

Hvis den i artikel 12 omhandlede 

undtagelse er blevet anvendt, skal det af 

EU-overensstemmelseserklæringen 

fremgå, hvilke tilgængelighedskrav der er 

omfattet af den pågældende undtagelse. 

1. Det skal af EU-

overensstemmelseserklæringen fremgå, at 

det er blevet dokumenteret, at de relevante 

tilgængelighedskrav i artikel 3 er opfyldt. 

Hvis den i artikel 12 omhandlede 

undtagelse er blevet anvendt, skal det af 

EU-overensstemmelseserklæringen 

fremgå, hvilke tilgængelighedskrav der er 

omfattet af den pågældende undtagelse, 

sammen med en forklarende begrundelse. 

 

Ændringsforslag  54 

Forslag til direktiv 

Artikel 17 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaterne sikrer, at 

oplysninger, som 

markedsovervågningsmyndighederne 

ligger inde med, om erhvervsdrivendes 

3. Medlemsstaterne sikrer, at 

oplysninger, som 

markedsovervågningsmyndighederne 

ligger inde med, om erhvervsdrivendes 
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overholdelse af de gældende 

tilgængelighedskrav i artikel 3 og den i 

artikel 12 omhandlede vurdering af 

undtagelser gøres tilgængelige for 

forbrugerne efter anmodning og i et 

tilgængeligt format, undtagen hvis disse 

oplysninger ikke kan fremlægges af 

fortrolighedshensyn, jf. artikel 19, stk. 5, i 

forordning (EF) nr. 765/2008. 

overholdelse af de gældende 

tilgængelighedskrav i artikel 3 og den i 

artikel 12 omhandlede vurdering af 

undtagelser gøres tilgængelige for 

forbrugerne i et tilgængeligt format, 

undtagen hvis disse oplysninger ikke kan 

fremlægges af fortrolighedshensyn, jf. 

artikel 19, stk. 5, i forordning (EF) nr. 

765/2008. 

 

Ændringsforslag  55 

Forslag til direktiv 

Artikel 18 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 18a 

 Nationale databaser 

 Medlemsstaterne skal oprette og 

regelmæssigt ajourføre en national 

database, der er tilgængelig for alle 

borgere og interessenter, og som 

indeholder alle relevante oplysninger om 

graden af tilgængelighed af de i artikel 1, 

stk. 1 og 2, opførte produkter og 

tjenesteydelser. 

 

Ændringsforslag  56 

Forslag til direktiv 

Artikel 25 – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) bestemmelser, hvorefter en 

forbruger i henhold til den nationale 

lovgivning kan indbringe en sag for 

domstolene eller for de kompetente 

administrative myndigheder for at sikre, at 

de nationale bestemmelser til 

gennemførelse af dette direktiv overholdes 

a) bestemmelser, hvorefter en 

forbruger i henhold til den nationale 

lovgivning kan indbringe en sag for 

domstolene eller for de kompetente 

administrative myndigheder for at sikre, at 

de nationale bestemmelser til 

gennemførelse af dette direktiv overholdes; 

klageordninger skal være effektive, 

gennemsigtige og tilgængelige, i 

overensstemmelse med konventionens 



 

RR\1125427DA.docx 311/406 PE597.391v02-00 

 DA 

artikel 9 

 

Ændringsforslag  57 

Forslag til direktiv 

Artikel 25 – stk. 2 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) bestemmelser, hvorefter der som et 

supplement til et system til gennemførelse 

og overvågning etableres en omfattende 

forbrugerklagemekanisme, som er 

udstyret med de nødvendige ressourcer. 

 

Ændringsforslag  58 

Forslag til direktiv 

Artikel 26 – stk. 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Sanktionerne skal være effektive, 

forholdsmæssige og have afskrækkende 

virkning.  

2. Sanktionerne skal være effektive, 

forholdsmæssige og have tilstrækkelig 

afskrækkende virkning til ikke at udgøre et 

alternativ for den erhvervsdrivende for så 

vidt angår opfyldelse af forpligtelsen til at 

gøre produkterne eller tjenesteydelserne 

tilgængelige. 

 

Ændringsforslag  59 

Forslag til direktiv 

Artikel 26 – stk. 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Indtægterne fra de pålagte 

sanktioner skal geninvesteres i 

tilgængelighedsrelaterede 

foranstaltninger. 
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Ændringsforslag  60 

Forslag til direktiv 

Artikel 27 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. De anvender disse love og 

bestemmelser fra den [… insert date - six 

years after the entry into force of this 

Directive]. 

2. De anvender disse love og 

bestemmelser fra den [… insert date - five 

years after the entry into force of this 

Directive]. 

 

Ændringsforslag  61 

Forslag til direktiv 

Artikel 28 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Senest […insert date - five years after the 

application of this Directive] og derefter 

hvert femte år forelægger Kommissionen 

Europa-Parlamentet, Rådet, Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg og Regionsudvalget en rapport om 

anvendelsen af dette direktiv.  

Senest […insert date - three years after the 

application of this Directive] og derefter 

hvert tredje år forelægger Kommissionen 

Europa-Parlamentet, Rådet, Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg og Regionsudvalget en rapport om 

anvendelsen af dette direktiv.  

 

Ændringsforslag  62 

Forslag til direktiv 

Artikel 28 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Kommissionens rapport skal tage 

hensyn til synspunkterne hos de berørte 

erhvervsdrivende og relevante ikke-

statslige organisationer, herunder 

organisationer, der repræsenterer personer 

med handicap og ældre. 

3. Kommissionens rapport skal tage 

hensyn til synspunkterne hos og 

anbefalingerne fra de berørte 

erhvervsdrivende og relevante ikke-

statslige organisationer, og navnlig 

organisationer, der repræsenterer personer 

med handicap og ældre. 

 

Ændringsforslag  63 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – del B – nr. 1 – litra e 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) 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 

e) gøre websteder tilgængelige på en 

ensartet, standardiseret 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, 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 

 

Ændringsforslag  64 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – del B – nr. 1 – litra f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) sørge for tilgængelige oplysninger 

for at lette komplementariteten med 

kompenserende tjenesteydelser  

f) sørge for tilgængelige oplysninger 

for at lette komplementariteten med 

kompenserende tjenesteydelser såsom 

oplysninger om onlineadgang til tolke for 

personer med funktionelle 

funktionsnedsættelser, herunder personer 

med handicap; 
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KORT BEGRUNDELSE 

Forslaget om "den europæiske lov om tilgængelighed" er en vigtig retsakt, som kan fremme 

tilgængeligheden for personer med handicap, ældre og personer med funktionsnedsættelser til 

en konkret liste over produkter og tjenesteydelser i hele EU som et led i gennemførelsen af De 

Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap (UNCRPD). 

PETI-udvalget glæder sig over Kommissionens forslag og betragter det som et positivt skridt 

hen imod et mere inklusivt indre marked, som også søger at opfylde de mest sårbare borgeres 

behov. De foreslåede foranstaltninger burde blive vedtaget, til trods for at medlemsstaterne 

ikke er forpligtede til at anvende UNCRPD, hvorfor det overordnede problem for så vidt 

angår fjernelse af barrierer for personer med handicap endnu ikke løst. 

I betragtning af at anvendelsesområdet for forslaget er begrænset til et bestemt sæt af 

tjenesteydelser og produkter og derfor kun delvist omfatter tilgængelighedskrav, bør man 

overveje at anvende en holistisk tilgang med henblik på at afhjælpe enhver mangel, som måtte 

forhindre, at den fulde nytteværdi af foranstaltningerne opnås.  

Den europæiske lov om tilgængelighed skal – ud over udformningen af og specifikationerne 

for den konkrete liste over produkter og tjenesteydelser – nødvendigvis omfatte forpligtelsen 

til at skabe et handicapvenligt miljø hen imod disse, eftersom de i modsat fald ikke ville være 

særlig anvendelige. 

Under hensyntagen til at de nødvendige tilpasninger, som virksomhederne er nødt til at 

gennemføre med henblik på at gøre deres produkter tilgængelige, er dyre, og eftersom 

størstedelen af personer med funktionsnedsættelser ofte har alvorlige økonomiske problemer, 

ikke har adgang til beskæftigelse og hyppigt er meget tæt på at leve i fattigdom eller er i fare 

for at leve i fattigdom, bør det sikres, at det ikke bliver disse personer, som kommer til at 
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betale omkostningerne for tilpasningen af produkterne og tjenesteydelserne.  

Medlemsstaterne bør derfor undersøge måder, hvorpå de bedst kan udnytte mulighederne for 

EU-finansiering til især SMV'er, som vil opleve større vanskeligheder med at gennemføre de 

nødvendige tilpasninger. 

Hvis definitionen af "personer med handicap og/eller funktionelle begrænsninger" skal 

anvendes, vil det nye direktiv ikke være så inklusivt, som det kunne være, eftersom det 

hverken afspejler omfanget, varianterne eller kompleksiteten af de berørte personers 

problemer. Dertil kommer, at den foreslåede definition er baseret på en medicinsk model i 

modsætning til UNCRPD's definition, som er baseret på en social model. Derfor foreslås 

følgende definition: "personer med handicap og personer med aldersrelaterede eller andre 

former for funktionsnedsættelser".  

Med henblik på at undgå utilsigtede huller i lovgivningen anbefales det, at 

transportinfrastruktur og køretøjer, som ikke på anden måde er omfattet af EU-regulering, 

eksplicit inkluderes i direktivets anvendelsesområde hvad tilgængeligheden angår.  

Selv om forslaget behandler nye produktfrembringelser, er behovet for at tilpasse produkter, 

som allerede er i omsætning, indlysende, hvilket bestyrkes af et stort antal andragender, der 

viser, at adgangen til mange af de daglige fornødenheder og nødvendigheden af at bevæge sig 

omkring i hverdagen ikke er forbedret eller tilgængelig. Direktivet bør indeholde 

bestemmelser om, at det efter dets gennemførelse skal evalueres i samråd med interessenter, 

og at det efter en revision bør være muligt at udvide dets anvendelsesområde med henblik på 

gradvist at dække produkter, som allerede er i omsætning.  

Selv om forslaget inkluderer termen "forståelig" i bilag I som et kriterium, der har til formål at 

lette adgangen for personer med intellektuelle funktionsnedsættelser, anbefaler PETI-udvalget 

at overveje at inkludere "forståelig" som et krav i forhold til alle relevante produkter og 

tjenesteydelser, som er omfattet af anvendelsesområdet for dette direktiv og af bilagene hertil.  

FN's komité for rettigheder for personer med handicap anerkender ikke formuleringen 

"uforholdsmæssig stor byrde", og hvis dette anses for at være en årsag til ikke at anvende 

direktivet, kan det være farligt at tillade visse interessenter at slippe for deres forpligtelser. 

Kriterierne for, hvad der skal forstås ved en "uforholdsmæssig stor byrde", bør fastsættes 

meget omhyggeligt. 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget for Andragender opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, 

som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til direktiv 

Henvisning 1 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 der henviser til Den Europæiske Unions 

charter om grundlæggende rettigheder, 

særlig artikel 21 og 26, 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Formålet med dette direktiv er at 

bidrage til et velfungerende indre marked 

gennem indbyrdes tilnærmelse af 

medlemsstaternes love og administrative 

bestemmelser gennem fjernelse af barrierer 

for den frie bevægelighed for visse 

tilgængelige produkter og tjenesteydelser. 

Dette vil forbedre adgangen til tilgængelige 

produkter og tjenesteydelser på det indre 

marked. 

(1) Formålet med dette direktiv er at 

bidrage til et velfungerende indre marked 

gennem indbyrdes tilnærmelse af 

medlemsstaternes love og administrative 

bestemmelser gennem fjernelse af barrierer 

for den frie bevægelighed for tilgængelige 

produkter og tjenesteydelser. Dette vil 

forbedre adgangen til tilgængelige 

produkter og tjenesteydelser på det indre 

marked. 

Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Efterspørgslen efter tilgængelige 

produkter og tjenesteydelse er stor, og 

antallet af borgere med handicap og/eller 

funktionelle begrænsninger vil stige 

betydeligt med EU's befolknings aldring. 

Et miljø, hvor produkter og tjenesteydelser 

er mere tilgængelige, fremmer et mere 

inklusivt samfund og en uafhængig 

tilværelse for borgere med handicap. 

(2) Efterspørgslen efter tilgængelige 

produkter og tjenesteydelse er stor. Dette 

afspejles i det store antal andragender, 

som Parlamentet modtager, hvori der 

gives udtryk for bekymringer for så vidt 

angår tilgængeligheden af produkter og 

tjenesteydelser. Antallet af personer med 

handicap og personer med 

aldersrelaterede eller andre former for 

funktionsnedsættelser vil stige betydeligt 

med EU's befolknings aldring. Et miljø, 

hvor produkter og tjenesteydelser er mere 

tilgængelige, fremmer et mere inklusivt 

samfund, og er en forudsætning for en 

uafhængig tilværelse for borgere med 
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handicap. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (2a) Kvinder og piger med handicap 

udsættes for flere forskellige former for 

forskelsbehandling. Medlemsstaterne bør 

træffe foranstaltninger til at sikre, at alle 

nyder fuld og ligelig adgang til alle 

grundlæggende rettigheder og friheder. 

Ændringsforslag  5 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Forskellene mellem de love og 

administrative bestemmelser vedrørende 

produkters og tjenesteydelsers 

tilgængelighed for personer med 

funktionsnedsættelser, herunder personer 

med handicap, som de forskellige 

medlemsstater har vedtaget, skaber 

barrierer for den fri bevægelighed for 

sådanne produkter og tjenesteydelser og 

fordrejer effektiv konkurrence i det indre 

marked. Virksomheder, navnlig små og 

mellemstore virksomheder (SMV'er), er i 

særlig grad påvirket af disse barrierer. 

(3) Forskellene mellem de love og 

administrative bestemmelser vedrørende 

produkters og tjenesteydelsers 

tilgængelighed for personer med handicap 

og personer med aldersrelaterede eller 

andre former for funktionsnedsættelser, 

som de forskellige medlemsstater har 

vedtaget, skaber barrierer for den fri 

bevægelighed for sådanne produkter og 

tjenesteydelser og fordrejer effektiv 

konkurrence i det indre marked. 

Virksomheder, navnlig små og 

mellemstore virksomheder (SMV'er), er i 

særlig grad påvirket af disse barrierer. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til direktiv 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Som følge af forskellene mellem de 

nationale tilgængelighedskrav afskrækkes 

(4) Som følge af forskellene mellem de 

nationale tilgængelighedskrav afskrækkes 
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individuelle erhvervsdrivende, navnlig 

SMV'er og mikrovirksomheder, fra at 

etablere en virksomhed uden for deres 

hjemmemarked. De nationale eller endog 

regionale eller lokale tilgængelighedskrav, 

som medlemsstaterne har indført, er i 

øjeblikket forskellige, både hvad angår 

dækning og detaljeringsgrad. Disse 

forskelle har en negativ indvirkning på 

konkurrenceevne og vækst som følge af de 

ekstra omkostninger, der er forbundet med 

udvikling og markedsføring af tilgængelige 

produkter og tjenesteydelser for hvert 

nationalt marked. 

individuelle erhvervsdrivende, navnlig 

SMV'er og mikrovirksomheder, fra at 

etablere en virksomhed uden for deres 

hjemmemarked. De nationale eller endog 

regionale eller lokale tilgængelighedskrav, 

som medlemsstaterne har indført, er i 

øjeblikket forskellige, både hvad angår 

dækning og detaljeringsgrad. Disse 

forskelle har en negativ indvirkning på 

konkurrenceevne og vækst som følge af de 

ekstra omkostninger, der er forbundet med 

udvikling og markedsføring af tilgængelige 

produkter og tjenesteydelser for hvert 

nationalt marked. Sideløbende oplever de 

nationale myndigheder, fabrikanterne og 

leverandørerne af tjenesteydelser 

uoverensstemmelser med hensyn til 

tilgængelighedskravene til eventuelle 

grænseoverskridende tjenesteydelser og de 

gældende lovgivningsmæssige 

bestemmelser. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) En indbyrdes tilnærmelse af de 

nationale foranstaltninger på EU-plan er 

derfor nødvendig for et velfungerende 

indre marked og for at sætte en stopper for 

fragmentering af markedet for tilgængelige 

varer og tjenesteydelser, skabe 

stordriftsfordele, lette grænseoverskridende 

handel og hjælpe de erhvervsdrivende med 

at koncentrere ressourcerne om innovation 

i stedet for at anvende disse ressourcer på 

efterlevelse af fragmenterede 

lovgivningsmæssige krav i Unionen. 

(6) En indbyrdes tilnærmelse af de 

nationale foranstaltninger på EU-plan er 

derfor nødvendig for et velfungerende 

indre marked og for at sætte en stopper for 

fragmentering af markedet for tilgængelige 

varer og tjenesteydelser, skabe 

stordriftsfordele, lette grænseoverskridende 

handel og mobilitet, ved at mindske og 

forebygge barrierer, og at lette den frie 

bevægelighed for varer, tjenesteydelser og 

personer med handicap samt hjælpe de 

erhvervsdrivende med at koncentrere 

ressourcerne om innovation i stedet for at 

anvende disse ressourcer på efterlevelse af 

fragmenterede lovgivningsmæssige krav i 

Unionen. 

 



 

RR\1125427DA.docx 321/406 PE597.391v02-00 

 DA 

Ændringsforslag  8 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Fordelene ved harmonisering af 

tilgængelighedskravene på det indre 

marked er blevet påvist gennem 

anvendelsen af Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2014/33/EU om elevatorer 

og Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 661/20092 på 

transportområdet. 

(7) Fordelene ved harmonisering af 

tilgængelighedskravene på det indre 

marked er blevet påvist gennem 

anvendelsen af Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2014/33/EU1 om elevatorer 

og Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 661/20092 på 

transportområdet, men ikke desto mindre 

gennemfører medlemsstaterne hverken 

dette direktiv fuldt ud eller anvender 

forordningen fuldt ud, og hvor dette sker, 

sker det ikke på den samme måde. 

____________________ ____________________ 

1Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/33/EU af. 26. februar 2014 om 

harmonisering af medlemsstaternes love 

om elevatorer og sikkerhedskomponenter 

til elevatorer (EUT L 96 af 29.3.2014, s. 

251). 

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/33/EU af. 26. februar 2014 om 

harmonisering af medlemsstaternes love 

om elevatorer og sikkerhedskomponenter 

til elevatorer (EUT L 96 af 29.3.2014, s. 

251). 

2Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 661/2009 af 13. juli 2009 om krav 

til typegodkendelse for den generelle 

sikkerhed af motorkøretøjer, 

påhængskøretøjer dertil samt systemer, 

komponenter og separate tekniske enheder 

til sådanne køretøjer (EUT L 200 af 

31.7.2009, s. 1). 

2 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 661/2009 af 13. juli 

2009 om krav til typegodkendelse for den 

generelle sikkerhed af motorkøretøjer, 

påhængskøretøjer dertil samt systemer, 

komponenter og separate tekniske enheder 

til sådanne køretøjer (EUT L 200 af 

31.7.2009, s. 1). 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Dette direktiv respekterer de 

grundlæggende rettigheder og overholder 

de principper, der navnlig er anerkendt i 

Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder. Direktivet 

(9) Dette direktiv respekterer de 

grundlæggende rettigheder og overholder 

de principper, der navnlig er anerkendt i 

Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder. Direktivet 
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sigter navnlig mod at sikre fuld 

overholdelse af retten for mennesker med 

handicap til at nyde godt af 

foranstaltninger, der skal sikre deres 

uafhængighed, deres sociale og 

erhvervsmæssige integration og deres 

deltagelse i samfundslivet samt fremme 

anvendelsen af artikel 26 i Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder. 

sigter navnlig mod at sikre fuld 

overholdelse af retten for personer med 

handicap og personer med 

aldersrelaterede eller andre former for 

funktionsnedsættelser til at nyde godt af 

foranstaltninger, der skal sikre deres 

uafhængighed, deres sociale og 

erhvervsmæssige integration og deres 

deltagelse i samfundslivet samt fremme 

anvendelsen af artikel 25 og 26 i Den 

Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder. 

Begrundelse 

Artikel 25 i den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder bestemmer, at 

"Unionen anerkender og respekterer ældres ret til et værdigt og uafhængigt liv og til at 

deltage i det sociale og kulturelle liv". 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Det overordnede mål med 

"strategien for det digitale indre marked" er 

at opnå bæredygtige økonomiske og 

sociale fordele på grundlag af et forbundet 

digitalt indre marked. I Unionen drager 

forbrugerne endnu ikke fuldt ud fordel af 

de priser og det udvalg, som det indre 

marked kan tilbyde, fordi omfanget af 

grænseoverskridende online transaktioner 

stadig er meget begrænset. Opsplitningen 

af markederne begrænser også 

efterspørgslen efter elektronisk handel på 

tværs af grænserne. Der er endvidere behov 

for en samordnet indsats for at sikre, at nyt 

elektronisk indhold også er fuldt 

tilgængeligt for handicappede. Det er 

derfor nødvendigt at harmonisere 

tilgængelighedskravene i det digitale indre 

marked og at sikre, at alle Unionens 

borgere uanset deres kvalifikationer kan 

udnytte fordelene. 

(10) Det overordnede mål med 

"strategien for det digitale indre marked" er 

at opnå bæredygtige økonomiske og 

sociale fordele på grundlag af et forbundet 

digitalt indre marked ved at fremme 

samhandelen og styrke beskæftigelsen i 

EU. I Unionen drager forbrugerne endnu 

ikke fuldt ud fordel af de priser og det 

udvalg, som det indre marked kan tilbyde, 

fordi omfanget af grænseoverskridende 

online transaktioner stadig er meget 

begrænset. Opsplitningen af markederne 

begrænser også efterspørgslen efter 

elektronisk handel på tværs af grænserne. 

Der er endvidere behov for en samordnet 

indsats for at sikre, at nyt elektronisk 

indhold også er fuldt tilgængeligt for 

personer med handicap og personer med 

aldersrelaterede eller andre former for 

funktionsnedsættelser. Det er derfor 

nødvendigt at harmonisere 
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tilgængelighedskravene i det digitale indre 

marked og at sikre, at alle Unionens 

borgere uanset deres kvalifikationer kan 

udnytte fordelene. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) I konventionens artikel 9 fastsættes 

det, at konventionens parter skal træffe 

passende foranstaltninger for at sikre, at 

personer med handicap på lige fod med 

andre har adgang til det fysiske miljø, 

transport, information og kommunikation, 

herunder informations- og 

kommunikationsteknologier og -systemer, 

samt til andre faciliteter og tjenester, der er 

åbne for eller leveres til offentligheden, 

både i byområder og i landdistrikter. FN's 

komité for rettigheder for personer med 

handicap har påpeget behovet for at skabe 

lovgivningsmæssige rammer med 

konkrete, eksigible og tidsbestemte 

benchmarks for overvågning af den 

gradvise indførelse af tilgængelighed. 

(12) I konventionens artikel 9 fastsættes 

det, at konventionens parter skal træffe 

passende foranstaltninger for at sikre, at 

personer med handicap på lige fod med 

andre og i samme omfang har adgang til 

det fysiske miljø, transport, information og 

kommunikation, herunder informations- og 

kommunikationsteknologier og -systemer, 

samt til andre faciliteter og tjenester, der er 

åbne for eller leveres til offentligheden, 

både i byområder og i landdistrikter. FN's 

komité for rettigheder for personer med 

handicap har påpeget behovet for at skabe 

lovgivningsmæssige rammer med 

konkrete, eksigible og tidsbestemte 

benchmarks for overvågning af den 

gradvise indførelse af tilgængelighed. 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Konventionens ikrafttræden i 

medlemsstaternes retsorden medfører et 

behov for at vedtage supplerende nationale 

bestemmelser om produkters og 

tjenesteydelsers tilgængelighed, som uden 

Unionens tiltag ville øge forskellene 

mellem de nationale bestemmelser 

yderligere. 

(13) Konventionens ikrafttræden i 

medlemsstaternes retsorden medfører et 

behov for at vedtage supplerende nationale 

bestemmelser, herunder for de bebyggede 

omgivelser, som er knyttet til leveringen af 

produkter og tjenesteydelser, som uden 

Unionens tiltag ville øge forskellene 

mellem de nationale bestemmelser 

yderligere. 
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Ændringsforslag  13 

Forslag til direktiv 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) "Den europæiske handicapstrategi 

2010-2020: et nyt tilsagn om et Europa 

uden barrierer" fastslår i overensstemmelse 

med konventionen, at tilgængelighed er et 

af de otte indsatsområder, og tager sigte på 

at sikre tilgængeligheden af produkter og 

tjenesteydelser. 

(15) "Den europæiske handicapstrategi 

2010-2020: et nyt tilsagn om et Europa 

uden barrierer" fastslår i overensstemmelse 

med konventionen, at tilgængelighed er en 

grundlæggende forudsætning for at 

deltage i samfundslivet og et af de otte 

indsatsområder, og tager sigte på at sikre 

tilgængeligheden af produkter og 

tjenesteydelser. 

__________________ __________________ 

33 COM(2010) 636. 33 COM(2010) 636. 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til direktiv 

Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) Varer og tjenesteydelser, der er 

omfattet af dette direktivs 

anvendelsesområde, er udvalgt ved hjælp 

af en screening, som er foretaget under 

forberedelsen af konsekvensanalysen, som 

udpegede de produkter og tjenesteydelser, 

som er relevante for personer med 

funktionsnedsættelser, herunder personer 

med handicap og ældre, og for hvilke 

medlemsstaterne har vedtaget eller 

sandsynligvis vil vedtage divergerende 

nationale tilgængelighedskrav. 

(16) Varer og tjenesteydelser, der er 

omfattet af dette direktivs 

anvendelsesområde, er udvalgt ved hjælp 

af en screening, som er foretaget under 

forberedelsen af konsekvensanalysen, som 

udpegede de produkter og tjenesteydelser, 

som er relevante for personer med 

handicap og personer med 

aldersrelaterede eller andre former for 

funktionsnedsættelser, og for hvilke 

medlemsstaterne har vedtaget eller 

sandsynligvis vil vedtage divergerende 

nationale tilgængelighedskrav. 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til direktiv 

Betragtning 18 
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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 mennesker at gøre fuldt brug af 
de produkter, tjenesteydelser og 

infrastrukturer, som er omfattet af dette 

direktiv på den mest effektive og mindst 

byrdefulde måde for de erhvervsdrivende 

og medlemsstaterne. 

 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til direktiv 

Betragtning 19 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(19) Det er derfor nødvendigt at 

præcisere tilgængelighedskravene i 

forbindelse med markedsføring af 

produkter og tjenesteydelser, der er 

omfattet af dette direktivs 

anvendelsesområde, for at sikre deres frie 

bevægelighed i det indre marked. 

(19) Det er derfor nødvendigt at 

præcisere tilgængelighedskravene i 

forbindelse med markedsføring af 

produkter og tjenesteydelser samt for de 

bebyggede omgivelser, der er knyttet til 

leveringen af de pågældende produkter og 

tjenesteydelser, som er omfattet af dette 

direktivs anvendelsesområde, med henblik 

på at sikre deres frie bevægelighed og 

personers mobilitet i det indre marked. 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til direktiv 

Betragtning 22 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(22) Medlemsstaterne skal træffe alle 

nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 

den frie bevægelighed for varer og 

tjenesteydelser, der er omfattet af dette 

direktiv og overholder de relevante 

tilgængelighedskrav, ikke hindres som 

følge af spørgsmål vedrørende 

(Vedrører ikke den danske tekst)   
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tilgængelighed. 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til direktiv 

Betragtning 23 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(23) I nogle situationer vil fælles 

tilgængelighedskrav til bebyggede 

omgivelser lette den frie bevægelighed for 

relaterede tjenesteydelser og for personer 

med handicap. Derfor bør dette direktiv 

gøre det muligt for medlemsstaterne at 

medtage bebyggede omgivelser, der 

anvendes til levering af de tjenesteydelser, 

der er omfattet af dette direktiv, og således 

sikre overholdelse af 

tilgængelighedskravene i bilag X. 

(23) I nogle situationer er det at have 

adgang til bygninger og anlæg en 

forudsætning for, at personer med 

handicap kan gøre fuld brug af de 

omfattede tjenesteydelser. Fælles 

tilgængelighedskrav til bebyggede 

omgivelser forventes at lette den frie 

bevægelighed for relaterede tjenesteydelser 

og for personer med handicap. Derfor 

medtager dette direktiv bebyggede 

omgivelser, der anvendes til levering af de 

tjenesteydelser, der er omfattet af dette 

direktiv for at sikre overholdelse af 

tilgængelighedskravene i bilag X. 

Ændringsforslag  19 

Forslag til direktiv 

Betragtning 24 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(24) Det er nødvendigt at bestemme, at i 

EU-retsakter, som fastsætter forpligtelser 

vedrørende tilgængelighed uden 

tilgængelighedskrav eller specifikationer, 

vil tilgængelighed blive defineret ved 

henvisning til tilgængelighedskravene i 

dette direktiv. Dette er tilfældet i Europa-

Parlamentets og Rådet direktiv 

2014/23/EU1, Europa-Parlamentets og 

Rådet direktiv 2014/24/EU og Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/25/EU, som kræver, at de tekniske 

specifikationer og de tekniske eller 

funktionelle krav til de koncessioner og 

bygge- og anlægsarbejder, som henhører 

under deres anvendelsesområde, tager 

hensyn til kriterier vedrørende "design for 

(24) Det er nødvendigt at bestemme, at i 

EU-retsakter, som fastsætter forpligtelser 

vedrørende tilgængelighed uden 

tilgængelighedskrav eller specifikationer, 

vil tilgængelighed blive defineret ved 

henvisning til tilgængelighedskravene i 

dette direktiv. Dette er tilfældet i Europa-

Parlamentets og Rådet direktiv 

2014/23/EU1, Europa-Parlamentets og 

Rådet direktiv 2014/24/EU2 og Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/25/EU3, som kræver, at de tekniske 

specifikationer og de tekniske eller 

funktionelle krav til de koncessioner og 

bygge- og anlægsarbejder, som henhører 

under deres anvendelsesområde, tager 

hensyn til kriterier vedrørende "design for 



 

RR\1125427DA.docx 327/406 PE597.391v02-00 

 DA 

alle" eller adgangsmuligheder for personer 

med handicap. 

alle" eller adgangsmuligheder for personer 

med handicap. Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2010/13/EU3a, Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2011/83/EU3b samt enhver anden 

gældende EU-lovgivning skal ligeledes 

tage hensyn til tilgængeligheden for 

personer med handicap og personer med 

aldersrelaterede eller andre former for 

funktionsnedsættelser. Enhver anden 

fremtidig EU-lovgivning, hvori der 

henvises til tilgængeligheden for 

personer, burde hjælpe forbrugerne med 

at træffe informerede valg, og EU-

institutionerne bør tage højde for 

tilgængelighed, når EU-lovgivningen 

revideres. 

____________________ ____________________ 

1 Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 

om tildeling af koncessionskontrakter 

(EUT L 94 af 28.3.2014, s. 1). 

1 Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 

om tildeling af koncessionskontrakter 

(EUT L 94 af 28.3.2014, s. 1). 

2 Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 

om offentlige udbud og om ophævelse af 

direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 

28.3.2014, s. 65). 

2 Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 

om offentlige udbud og om ophævelse af 

direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 

28.3.2014, s. 65). 

3 Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 

om fremgangsmåderne ved indgåelse af 

kontrakter inden for vand- og 

energiforsyning, transport samt 

posttjenester og om ophævelse af direktiv 

2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 

243). 

3 Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 

om fremgangsmåderne ved indgåelse af 

kontrakter inden for vand- og 

energiforsyning, transport samt 

posttjenester og om ophævelse af direktiv 

2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 

243). 

 3a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2010/13/EU af 10. marts 2010 om 

samordning af visse love og 

administrative bestemmelser i 

medlemsstaterne om udbud af 

audiovisuelle medietjenester (direktiv om 

audiovisuelle medietjenester) (EFT L 95 

af 15.4.2010, s. 1). 

 3b Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2011/83/EU af 25. oktober 2011 om 

forbrugerrettigheder, om ændring af 
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Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets 

direktiv 85/577/EØF og Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF 

(EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64). 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til direktiv 

Betragtning 26 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(26) De fleste job i EU tilvejebringes af 

SMV'er og mikrovirksomheder. De har en 

afgørende betydning for den fremtidige 

vækst, men stilles meget ofte over for 

forhindringer og problemer i forbindelse 

med udviklingen af deres produkter eller 

tjenesteydelser, navnlig i 

grænseoverskridende sammenhæng. Det er 

derfor nødvendigt at lette SMV'ernes og 

mikrovirksomhedernes arbejde ved at 

harmonisere de nationale bestemmelser for 

tilgængelighed, idet de nødvendige 

garantier overholdes. 

(26) De fleste job i EU tilvejebringes af 

SMV'er og mikrovirksomheder. De har en 

afgørende betydning for den fremtidige 

økonomiske udvikling, men stilles meget 

ofte over for forhindringer og problemer i 

forbindelse med udviklingen af deres 

produkter eller tjenesteydelser, navnlig i 

grænseoverskridende sammenhæng. Det er 

derfor nødvendigt at lette SMV'ernes og 

mikrovirksomhedernes arbejde ved at 

harmonisere de nationale bestemmelser for 

tilgængelighed, idet de nødvendige 

garantier overholdes. 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til direktiv 

Betragtning 29 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(29) De erhvervsdrivende bør være 

ansvarlige for at sikre produkters og 

tjenesteydelsers overensstemmelse i 

forhold til deres rolle i forsyningskæden, 

således at der sikres et højt niveau for 

beskyttelse af tilgængelighed og fair 

konkurrencebetingelser på EU-markedet. 

(29) De erhvervsdrivende bør være 

ansvarlige for at sikre produkters og 

tjenesteydelsers overensstemmelse med 

hensyn til deres rolle i forsyningskæden og 

tilgængelighedskravene, således at der 

sikres et højt niveau for beskyttelse af 

tilgængelighed og fair 

konkurrencebetingelser på EU-markedet. 

 

Ændringsforslag  22 
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Forslag til direktiv 

Betragtning 30 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(30) Fabrikanten er med sin detaljerede 

viden om konstruktions- og 

fremstillingsprocessen den, der bedst kan 

stå for den fuldstændige 

overensstemmelsesvurderingsprocedure. 

De med overensstemmelsesvurderingen 

forbundne forpligtelser påhviler 

fabrikanten. 

(30) Fabrikanten leverer detaljeret viden 

om konstruktions- og 

fremstillingsprocessen og bidrager til den 

fuldstændige 

overensstemmelsesvurderingsprocedure. 

De med overensstemmelsesvurderingen 

forbundne forpligtelser påhviler den 

kompetente 

markedsovervågningsmyndighed i 

samarbejde med de organisationer, der 

repræsenterer personer med handicap, 

idet der tages behørigt hensyn til 

fortrolighed og 

forretningshemmeligheder. 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til direktiv 

Betragtning 32 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(32) Importører bør sikre, at produkter 

fra tredjelande, der kommer ind på EU-

markedet, overholder 

tilgængelighedskravene i dette direktiv, og 

navnlig at fabrikanterne har underkastet 
produkterne hensigtsmæssige 

overensstemmelsesvurderingsprocedurer. 

(32) Importører bør sikre, at produkter 

fra tredjelande, der kommer ind på EU-

markedet, overholder 

tilgængelighedskravene i dette direktiv, 

idet alle nødvendige informationer stilles 

til rådighed for den kompetente 

markedsovervågningsmyndighed med 

henblik på at underkaste produkterne 

hensigtsmæssige 

overensstemmelsesvurderingsprocedurer. 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til direktiv 

Betragtning 36 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(36) Af hensyn til proportionaliteten bør 

tilgængelighedskrav kun finde anvendelse i 

(36) Af hensyn til proportionaliteten bør 

tilgængelighedskrav kun finde anvendelse i 
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det omfang, de ikke medfører en 

uforholdsmæssig stor byrde for den 

pågældende erhvervsdrivende, eller kræver 

en ændring af de pågældende produkter og 

tjenester, som vil medføre en 

grundlæggende ændring i 

overensstemmelse med de anførte kriterier. 

det omfang, de ikke medfører en 

uforholdsmæssig stor byrde for den 

pågældende erhvervsdrivende, eller kræver 

en ændring af de pågældende produkter og 

tjenester, som vil medføre en 

grundlæggende ændring i 

overensstemmelse med de anførte kriterier. 

Ikke desto mindre er det nødvendigt at 

indføre kontrolmekanismer med henblik 

på, hvor det er nødvendigt, at verificere, at 

en undtagelse fra anvendelsen af 

tilgængelighedskravene er berettiget. 

Begrundelse 

Formuleringen "uforholdsmæssig stor byrde" er for vag og generel. Den efterlader et stort 

spillerum for at lade selv store offentlige bygninger forblive utilgængelige, hvis de relevante 

kompetente myndigheder kan påberåbe sig "den anslåede fordel" for personer med handicap 

og "de anslåede tilpasningsomkostninger" med henblik på eksempelvis at begrunde, at en 

tjeneste vil være tilgængelig. 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til direktiv 

Betragtning 37 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(37) Dette direktiv bør følge princippet 

om "tænk småt først" og tage hensyn til de 

administrative byrder, som påhviler 

SMV'er. Det bør fastsætte ikke-vidtgående 

regler med hensyn til 

overensstemmelsesvurdering og bør 

indføre beskyttelsesklausuler for de 

erhvervsdrivende frem for at foreskrive 

generelle undtagelser og fritagelser for 

sådanne virksomheder. Følgelig bør der 

ved fastsættelsen af reglerne for 

udvælgelse og gennemførelse af de mest 

hensigtsmæssige 

overensstemmelsesvurderingsprocedurer 

tages hensyn til situationen for SMV'erne, 

og forpligtelsen til at vurdere 

tilgængelighedskravenes overensstemmelse 

bør begrænses, således at den ikke udgør 

en uforholdsmæssig stor byrde for 

SMV'erne. Desuden bør 

(37) Dette direktiv bør være omfattende, 

samtidig med at det følger princippet om 

"tænk småt først" under hensyntagen til de 

administrative byrder og vanskeligheder, 

som SMV'er står over for. Det bør 

fastsætte ikke-vidtgående regler med 

hensyn til overensstemmelsesvurdering og 

bør indføre beskyttelsesklausuler for de 

erhvervsdrivende frem for at foreskrive 

generelle undtagelser og fritagelser for 

sådanne virksomheder. Selv om 

undtagelser fra reglerne om 

overensstemmelsesvurderingen bør 

fortolkes restriktivt, bør de også anvendes 

på en forholdsmæssig måde for ikke at 

gøre støtten til SMV'er formålsløs. 

Følgelig bør der ved fastsættelsen af 

reglerne for udvælgelse og gennemførelse 

af de mest hensigtsmæssige 

overensstemmelsesvurderingsprocedurer 
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markedsovervågningsmyndigheder udføre 

deres arbejde på en forholdsmæssigt 

afpasset måde, dvs. under hensyn til 

virksomhedernes størrelse og til, at de 

pågældende produkter kun i mindre 

omfang eller slet ikke er seriefremstillede, 

uden at der skabes unødvendige hindringer 

for små og mellemstore virksomheder og 

uden at bringe varetagelsen af almene 

samfundshensyn i fare. 

tages hensyn til situationen for SMV'erne, 

og forpligtelsen til at vurdere 

tilgængelighedskravenes overensstemmelse 

bør ikke udgøre en uforholdsmæssig stor 

byrde for SMV'erne. Desuden bør 

markedsovervågningsmyndigheder udføre 

deres arbejde på en forholdsmæssigt 

afpasset måde, dvs. under hensyn til, at de 

pågældende produkter kun i mindre 

omfang eller slet ikke er seriefremstillede, 

uden at der skabes unødvendige hindringer 

for små og mellemstore virksomheder og 

uden at bringe varetagelsen af almene 

samfundshensyn i fare. 

Begrundelse 

Der er et modsætningsforhold her, eftersom vi på den ene side opfordrer til ikke at lægge en 

uforholdsmæssig stor byrde på SMV'er, og på den anden side erklærer vi, at undtagelser fra 

reglerne bør fortolkes restriktivt. Med denne tilføjelse forsøger vi at gøre det klart, at selv om 

vi ønsker, at SMV'er støttes, bør deres mulighed for undtagelser ikke misbruges fra deres 

side. 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til direktiv 

Betragtning 37 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (37a) Hvis de erhvervsdrivende har 

anvendt beskyttelsesklausuler til et 

bestemt produkt eller en bestemt 

tjenesteydelse, bør de informere 

forbrugerne om, at det pågældende 

produkt eller den pågældende 

tjenesteydelse enten helt eller delvist ikke 

overholder tilgængelighedskravene i dette 

direktiv, samt om årsagerne til den 

manglende eller delvise overholdelse. 

Oplysningerne skal gives på en tydelig, 

tilgængelig og letforståelig måde til 

forbrugerne. 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til direktiv 
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Betragtning 39 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(39) Med henblik på at gøre det lettere at 

vurdere overensstemmelsen med gældende 

krav er det nødvendigt at fastsætte 

bestemmelser om en formodning om 

overensstemmelse for produkter og 

tjenesteydelser, som er i overensstemmelse 

med frivillige harmoniserede standarder, 

der er vedtaget i henhold til Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 1025/201239, når der skal fastsættes 

detaljerede tekniske specifikationer. 

Kommissionen har allerede udstedt en 

række standardiseringsanmodninger 

vedrørende tilgængelighed til de 

europæiske standardiseringsorganisationer, 

som ville være relevante ved udarbejdelsen 

af harmoniserede standarder. 

(39) Med henblik på at gøre det lettere at 

vurdere overensstemmelsen med gældende 

tilgængelighedskrav er det nødvendigt at 

fastsætte bestemmelser om en formodning 

om overensstemmelse for produkter og 

tjenesteydelser, som er i overensstemmelse 

med frivillige harmoniserede standarder, 

der er vedtaget i henhold til Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 1025/201239, når der skal fastsættes 

detaljerede tekniske specifikationer. 

Kommissionen har allerede udstedt en 

række standardiseringsanmodninger 

vedrørende tilgængelighed til de 

europæiske standardiseringsorganisationer, 

som ville være relevante ved udarbejdelsen 

af harmoniserede standarder. 

Kommissionen bør overveje at udstede 

yderligere standardiseringsanmodninger 

for så vidt angår specifikke spørgsmål i 

forbindelse med dette direktiv, eftersom 

harmoniserede EU-standarder kan lette 

medlemsstaternes og den private sektors 

gennemførelse af dette direktiv betydeligt. 

I denne henseende bør organisationer for 

personer med handicap inddrages direkte 

eller høres i forbindelse med 

udarbejdelsen af disse standarder. 

__________________ __________________ 

39Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. 

oktober 2012 om europæisk 

standardisering, om ændring af Rådets 

direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 

98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 

2009/23/EF og 2009/105/EF og om 

ophævelse af Rådets beslutning 87/95/EØF 

og Europa-Parlamentets og Rådets 

afgørelse nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 af 

14.11.2012, s. 12). 

39 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. 

oktober 2012 om europæisk 

standardisering, om ændring af Rådets 

direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 

98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 

2009/23/EF og 2009/105/EF og om 

ophævelse af Rådets beslutning 87/95/EØF 

og Europa-Parlamentets og Rådets 

afgørelse nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 af 

14.11.2012, s. 12). 
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Ændringsforslag  28 

Forslag til direktiv 

Betragtning 40 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(40) Hvor der ikke findes harmoniserede 

standarder, og hvis sådanne er nødvendige 

med markedsharmonisering for øje, bør 

Kommissionen kunne vedtage 

gennemførelsesretsakter, der fastlægger 

fælles tekniske specifikationer for de i 

dette direktiv fastsatte tilgængelighedskrav. 

(40) Hvor der ikke findes harmoniserede 

standarder, og hvis sådanne er nødvendige 

med markedsharmonisering for øje, bør 

Kommissionen kunne vedtage 

gennemførelsesretsakter, der fastlægger 

fælles tekniske specifikationer for de i 

dette direktiv fastsatte tilgængelighedskrav 

under inddragelse af organisationer for 

personer med handicap. 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til direktiv 

Betragtning 42 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (42a) Ved udførelsen af 

markedsovervågning af produkter skal 

markedsovervågningsmyndighederne 

gennemgå overensstemmelsesvurderingen 

i samarbejde med personer med handicap 

og organisationer for personer med 

handicap. 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til direktiv 

Betragtning 43 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(43) Hvad angår tjenesteydelser, bør de 

oplysninger, der er nødvendige for at 

vurdere overensstemmelsen med 

tilgængelighedskravene, gives i 

dokumentet med de almindelige 

betingelser eller et tilsvarende dokument. 

(43) Hvad angår tjenesteydelser, bør de 

oplysninger, der er nødvendige for at 

vurdere overensstemmelsen med 

tilgængelighedskravene, gives i 

dokumentet med de almindelige 

betingelser eller et tilsvarende dokument i 

formater, der er tilgængelige for personer 

med handicap og personer med 
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aldersrelaterede eller andre former for 

funktionsnedsættelser (f.eks. i form af 

blindeskrift eller i lydform for blinde eller 

synshæmmede). 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til direktiv 

Betragtning 44 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(44) CE-mærkningen er et udtryk for 

produktets overensstemmelse med 

tilgængelighedskravene i dette direktiv og 

det synlige resultat af en omfattende proces 

med overensstemmelsesvurdering i bred 

forstand. Dette direktiv bør følge de 

generelle principper for anvendelse af CE-

mærkningen i Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 765/20081 om 

kravene til akkreditering og 

markedsovervågning i forbindelse med 

markedsføring af produkter. 

(44) CE-mærkningen er et udtryk for 

produktets overensstemmelse med 

tilgængelighedskravene i dette direktiv og 

det synlige resultat af en omfattende proces 

med overensstemmelsesvurdering i bred 

forstand. Dette direktiv bør følge de 

generelle principper for anvendelse af CE-

mærkningen i Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 om 

kravene til akkreditering og 

markedsovervågning i forbindelse med 

markedsføring af produkter1. Der bør 

indføres et separat mærkningssystem for 

at gøre det tydelig for alle forbrugere, 

herunder personer med handicap og 

personer med aldersrelaterede eller andre 

former for funktionsnedsættelser, at 

konkrete produkter og tjenesteydelser 

overholder dette direktiv. CE-mærkningen 

vil således blive suppleret med oplysninger 

på emballagen, som gør brugerne 

opmærksomme på tilgængeligheden. 

____________________ ____________________ 

1 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 

2008 om kravene til akkreditering og 

markedsovervågning i forbindelse med 

markedsføring af produkter og om 

ophævelse af forordning (EØF) nr. 339/93 

(EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30). 

1 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 

2008 om kravene til akkreditering og 

markedsovervågning i forbindelse med 

markedsføring af produkter og om 

ophævelse af forordning (EØF) nr. 339/93 

(EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30). 
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Ændringsforslag  32 

Forslag til direktiv 

Betragtning 45 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(45) I overensstemmelse med forordning 

(EF) nr. 765/2008 erklærer fabrikanten ved 

at anbringe CE-mærkningen, at produktet 

opfylder alle gældende krav, og at han 

påtager sig det fulde ansvar herfor. 

(45) I overensstemmelse med forordning 

(EF) nr. 765/2008erklærer fabrikanten ved 

at anbringe CE-mærkningen og de 

supplerende oplysninger for så vidt angår 

produkter og tjenesteydelser, som opfylder 

tilgængelighedskravene, at produktet er i 

overensstemmelse med alle gældende 

tilgængelighedskrav, og at han påtager sig 

det fulde ansvar herfor. 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til direktiv 

Betragtning 48 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(48) Medlemsstaterne forventes at sikre, 

at markedsovervågningsmyndighederne 

kontrollerer, at de erhvervsdrivende 

opfylder de kriterier, der er omhandlet i 

artikel 12, stk. 3, i overensstemmelse med 

kapitel V. 

(48) Medlemsstaterne forventes at sikre, 

at markedsovervågningsmyndighederne 

kontrollerer, at de erhvervsdrivende 

opfylder de kriterier, der er omhandlet i 

artikel 12, stk. 3, i overensstemmelse med 

kapitel V, og at de regelmæssigt hører 

organisationer, der repræsenterer 

personer med handicap. 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til direktiv 

Betragtning 48 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (48a) Nationale databaser, som 

indeholder alle relevante oplysninger om 

graden af tilgængelighed af de i artikel 1, 

stk. 1 og 2, opførte produkter og 

tjenesteydelser, bør muliggøre en bedre 

inddragelse af personer med handicap og 

personer med aldersrelaterede eller andre 
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begrænsninger samt deres organisationer 

i markedsovervågningen af produkter. 

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til direktiv 

Betragtning 49 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (49a) Der bør oprettes databaser over 

ikketilgængelige produkter på nationalt 

plan og på EU-plan. 

 

Ændringsforslag  36 

Forslag til direktiv 

Betragtning 50 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(50) Der bør fastsættes en 

beskyttelsesprocedure, som kun finder 

anvendelse i tilfælde af uenighed mellem 

medlemsstaterne om en foranstaltning 

truffet af en medlemsstat, hvorved de 

berørte parter orienteres om påtænkte 

foranstaltninger vedrørende produkter, der 

ikke overholder dette direktivs 

tilgængelighedskrav. Herved vil 

markedsovervågningsmyndighederne i 

samarbejde med de relevante 

erhvervsdrivende få mulighed for i en 

tidligere fase at gribe ind over for sådanne 

produkter. 

(50) Der bør fastsættes en 

beskyttelsesprocedure, som kun finder 

anvendelse i tilfælde af uenighed mellem 

medlemsstaterne om en foranstaltning 

truffet af en medlemsstat, hvorved de 

berørte parter orienteres om påtænkte 

foranstaltninger vedrørende produkter, der 

ikke overholder dette direktivs 

tilgængelighedskrav. Herved vil 

markedsovervågningsmyndighederne i 

samarbejde med de organisationer, der 

repræsenterer personer med handicap, og 

de relevante erhvervsdrivende få mulighed 

for i en tidligere fase at gribe ind over for 

sådanne produkter. 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til direktiv 

Betragtning 54 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(54) Da målet med dette direktiv, nemlig 

at fjerne barriererne for den frie 

(54) Da målet med dette direktiv, nemlig 

at fjerne barriererne for den frie 
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bevægelighed for visse tilgængelige 

produkter og tjenesteydelser for at bidrage 

til et velfungerende indre marked, ikke i 

tilstrækkelig grad kan opfyldes af 

medlemsstaterne, da det kræver 

harmonisering af forskellige regler, der på 

nuværende tidspunkt findes i deres 

respektive retssystemer, men derimod 

gennem fastlæggelse af fælles 

tilgængelighedskrav og regler for det indre 

markeds funktion bedre kan nås på EU-

plan, kan Unionen vedtage foranstaltninger 

i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 

om Den Europæiske Union. I 

overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 

artikel, går dette direktiv ikke videre end 

de nødvendige rammer for at opfylde dette 

mål — 

bevægelighed for visse tilgængelige 

produkter og tjenesteydelser for at bidrage 

til et velfungerende indre marked og 

imødekomme alle forbrugeres behov, ikke 

i tilstrækkelig grad kan opfyldes af 

medlemsstaterne, da det kræver 

harmonisering af forskellige regler, der på 

nuværende tidspunkt findes i deres 

respektive retssystemer, men derimod 

gennem fastlæggelse af fælles 

tilgængelighedskrav og regler for det indre 

markeds funktion bedre kan nås på EU-

plan, kan Unionen vedtage foranstaltninger 

i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 

om Den Europæiske Union. I 

overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 

artikel, går dette direktiv ikke videre end 

de nødvendige rammer for at opfylde dette 

mål — 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til direktiv 

Betragtning 54 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (54a) De tilgængelighedskrav, der er 

fastsat i bilag I til dette direktiv, henviser 

ofte til termer, der sædvanligvis anvendes 

i forbindelse med tilgængelighed samt i 

andre EU-harmoniserede bestemmelser, 

såsom i Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv (EU) 2016/... af 26. oktober 

20161a. Disse udtryk er "opfattelighed", 

"forståelighed", "anvendelighed" og 

"robusthed". Ved "opfattelighed" forstås, 

at oplysninger, herunder 

brugergrænsefladekomponenter, skal 

præsenteres for brugerne på måder, som 

de kan opfatte. Ved "anvendelighed" 

forstås, at de anvendelige dele, herunder 

brugergrænsefladekomponenter og 

navigation, skal kunne betjenes. Ved 

"forståelighed" forstås, at oplysningerne, 

herunder betjeningen af 
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brugergrænsefladen, skal være 

forståelige. Ved "robusthed" forstås, at 

indhold skal være robust nok til at kunne 

fortolkes på en pålidelig måde af en bred 

vifte af brugeragenter, herunder 

kompenserende teknologier. 

 ____________________ 

 1a Udkast til Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv (EU) 2016/… af 26. 

oktober 2016 om tilgængeligheden af 

offentlige organers websteder og mobile 

applikationer (EUT L ...). 

Ændringsforslag  39 

Forslag til direktiv 

Betragtning 54 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (54b) Dette direktiv bør finde anvendelse 

på alle former for salg af produkter og 

tjenesteydelser, herunder fjernsalg. 

 

 

Ændringsforslag  40 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kapitel I, II-V og VII finder 

anvendelse på følgende produkter: 

1. Dette direktiv fastsætter en ramme 

for udarbejdelse af krav til tilgængelighed 

i Unionen for så vidt angår produkter 

anført i stk. 2 ff., med det formål at sikre 

sådanne produkters fri bevægelighed på 

det indre marked og samtidig øge 

tilgængeligheden af sådanne produkter og 

tjenesteydelser for personer med handicap 

og personer med aldersrelaterede eller 

andre former for funktionsnedsættelser. 

 Kapitel I, II-V og VII finder på ikke-

eksklusivt grundlag anvendelse på 

følgende produkter: 
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Ændringsforslag  41 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – litra b – nr. i 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

i) pengeautomater i) pengeautomater og 

betalingsterminaler 

 

 

Ændringsforslag  42 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – litra d a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) husholdningsapparater, der 

anvendes ved hjælp af en 

brugergrænseflade. 

 

Ændringsforslag  43 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) telefontjenester og relateret 

forbrugerterminaludstyr med avanceret 

databehandlingskapacitet 

a) telefontjenester og relateret 

forbrugerterminaludstyr med avanceret 

databehandlingskapacitet samt de 

bygninger, der anvendes af 

telefonioperatørernes kundeservicecentre 

og butikker 

 

Ændringsforslag  44 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) fly-, bus-, tog- og søtransport c) fly-, bus-, tog- og søtransport, 

herunder det miljø, der forvaltes af 

tjenesteyderne og 



 

PE597.391v02-00 340/406 RR\1125427DA.docx 

DA 

infrastrukturoperatørerne 

 

 

Ændringsforslag  45 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 2 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) banktjenester d) bankvæsen og betalingstjenester 

samt de bygninger, der anvendes af 

bankernes kunder 

 

Ændringsforslag  46 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 2 – litra f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) e-handel  f) e-handel, medier, nyhedswebsider, 

onlineplatforme og sociale medier 

 

Ændringsforslag  47 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 2 – litra f a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 fa) indkvarteringstjenester. 

 

Ændringsforslag  48 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1) "tilgængelige produkter og 

tjenesteydelser": produkter og 

tjenesteydelser, som er identificerbare, 

anvendelige og forståelige for personer 

med funktionelle begrænsninger, 

1) "tilgængelige produkter og 

tjenesteydelser": produkter og 

tjenesteydelser, som er identificerbare, 

anvendelige og forståelige for personer 

med handicap, herunder personer med 
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herunder personer med handicap, på lige 

fod med andre 

aldersbetinget handicap eller handicap 

som følge af andre faktorer, på lige fod 

med andre 

 

Ændringsforslag  49 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

10) "producent": enhver fysisk eller 

juridisk person, som fremstiller et produkt 

eller får et produkt konstrueret eller 

fremstillet og markedsfører dette produkt 

under sit navn eller varemærke 

10) "producent": enhver fysisk eller 

juridisk person, som fremstiller et produkt, 

ændrer det på en sådan måde, at dets 

karakter og formål ændres, eller får et 

produkt konstrueret eller fremstillet og 

markedsfører dette produkt under sit navn 

eller varemærke 

 

Ændringsforslag  50 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

15) "forbruger": enhver fysisk person, 

der ikke køber det pågældende produkt 

eller modtager den pågældende 

tjenesteydelse som led i sit erhverv 

15) "forbruger": enhver fysisk person, 

der køber det pågældende produkt eller er 

den endelige bruger af et produkt eller 

modtager den pågældende tjenesteydelse 

personligt eller i fællesskab, uden at dette 

er led i vedkommendes erhverv 

 

 

Ændringsforslag  51 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 21a) "tjenesteyder": enhver fysisk eller 

juridisk person i Unionen, jf. traktatens 

artikel 48, som er etableret i en 

medlemsstat, og som udbyder eller 

udfører en tjenesteydelse, der er omfattet 
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af dette direktiv 

 

Ændringsforslag  52 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21 b (nyt)

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 21b) "kompenserende teknologi": alle 

former for genstande, udstyr eller 

produktsystemer, som anvendes til at øge, 

bevare eller forbedre 

funktionsmulighederne for personer med 

handicap og personer med 

aldersrelaterede eller andre former for 

funktionsnedsættelser 

 

Ændringsforslag  53 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21 c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 21c) "adgangstjeneste": en tjeneste, 

såsom lydbeskrivelse, undertekster til døve 

og tunghøre, og markeringer, som 

forbedrer tilgængeligheden af 

audiovisuelt indhold for personer med 

handicap 

 

Ændringsforslag  54 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21 d (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 21d) "undertekster til døve og 

tunghøre": synkroniserede visuelle 

tekstalternativer for den tale- og 

ikketaleinformation og audioinformation, 

som er nødvendig for at forstå 

medieindholdet 
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Ændringsforslag  55 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21 e (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 21e) "lydbeskrivelse": supplerende 

akustisk fortælling, som er flettet ind i 

dialogen, og som beskriver de væsentlige 

aspekter af det visuelle indhold i de 

audiovisuelle medier, som ikke kan 

forstås ud fra de primære lydoptagelser 

alene 

 

Ændringsforslag  56 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21 f (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 21f) "talende undertekster" eller 

"oplæste undertekster": undertekster, 

som læses højt på det nationale sprog, 

hvis audiosproget er forskelligt herfra 

 

Ændringsforslag  57 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21 g (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 21g) "relætjenester": telefontjenester, 

der drives af tolke, som gør det muligt for 

døve, tunghøre eller talehæmmede 

personer at kommunikere telefonisk via 

en tolk med en person, som kan høre på 

en måde, der "funktionelt svarer" til den 

evne, man finder hos personer uden 

handicap 
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Ændringsforslag  58 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21 h (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 21h) "tidstro tekst": kommunikation 

ved hjælp af fremsendelse af tekst, hvor 

tegn udsendes af en terminal, samtidig 

med at de skrives på en sådan måde, at 

brugeren opfatter meddelelsen som 

kontinuerlig 

 

Ændringsforslag  59 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21 i (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 21i) "forfatterværktøj": enhver form 

for software eller softwarekomponenter, 

der kan anvendes af forfattere (alene eller 

i fællesskab med andre) til at skabe eller 

ændre indhold til brug for andre, 

herunder andre forfattere 

 

Ændringsforslag  60 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Computerhardware til generelle 

formål og operativsystemer skal overholde 

de krav, der er fastsat i afdeling I i bilag I. 

2. Computerhardware til generelle 

formål og operativsystemer samt 

husholdningsapparater, der anvendes ved 

hjælp af en brugergrænseflade, skal 

overholde de krav, der er fastsat i afdeling I 

i bilag I. 
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Ændringsforslag  61 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Følgende selvbetjeningsterminaler: 

pengeautomater, billetautomater og 

selvbetjeningsautomater til check-in skal 

overholde de krav, der er fastsat i afdeling 

II i bilag I. 

3. Følgende selvbetjeningsterminaler: 

pengeautomater, billetautomater, 

selvbetjeningsautomater til check-in og 

betalingsterminaler skal overholde de 

krav, der er fastsat i afdeling II i bilag I. 

 

Ændringsforslag  62 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Telefontjenester, herunder 

alarmtjenester og relateret 

forbrugerterminaludstyr med avanceret 

databehandlingskapacitet, skal overholde 

de krav, der er fastsat i afdeling III i bilag 

I. 

4. Telefontjenester, herunder 

alarmtjenester og relateret 

forbrugerterminaludstyr med avanceret 

databehandlingskapacitet, skal overholde 

de krav, der er fastsat i afdeling III i bilag 

I. Medlemsstaterne sikrer, at der findes 

mindst én tekstbaseret relætjeneste og én 

videobaseret relætjeneste inden for hele 

den pågældende medlemsstats territorium, 

og sikrer løbende – i samarbejde med 

brugerorganisationer, herunder 

organisationer, der repræsenterer 

personer med handicap – at disse 

relætjenester er interoperable med 

telefontjenesterne. 

 Medlemsstaterne sikrer endvidere 

tilgængeligheden af audio-, video- og 

tidstro tekstkommunikation (total 

konversation) med nationale, regionale og 

lokale nødtjenester. 

 



 

PE597.391v02-00 346/406 RR\1125427DA.docx 

DA 

Ændringsforslag  63 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Audiovisuelle medietjenester og 

relateret forbrugerudstyr med avanceret 

databehandlingskapacitet skal overholde de 

krav, der er fastsat i afdeling IV i bilag I. 

5. Audiovisuelle medietjenester og 

relateret forbrugerudstyr med avanceret 

databehandlingskapacitet skal overholde de 

krav, der er fastsat i afdeling IV i bilag I. 

 Udbydere af audiovisuelle medietjenester, 

som transmitterer radio og TV i Unionen, 

sikrer senest på den i artikel 27, stk. 2, 

fastsatte dato, at deres tjenester gøres 

tilgængelige på en sådan måde, at 

 - mindst 75 % af det samlede 

program omfatter undertekster for døve 

og tunghøre 

 - mindst 75% af det samlede 

program, som omfatter undertekstning på 

det nationale sprog, omfatter talende 

undertekster 

 - mindst 5 % af det samlede 

program omfatter tegnsprogstolkning. 

 Medlemsstaterne skal fremme udviklingen 

af en adfærdskodeks for udbydere af 

audiovisuelle medietjenester i deres 

jurisdiktion for at sikre, at audiovisuelle 

medietjenester gøres tilgængelige for 

personer med handicap uden unødig 

forsinkelse. 

 En sådan adfærdskodeks kan være en 

selvregulerende eller samregulerende 

foranstaltning. Kommissionen og de 

europæiske tilsynsmyndigheders gruppe 

vedrørende audiovisuelle medietjenester 

skal støtte udveksling af bedste praksis 

mellem udbydere af audiovisuelle 

medietjenester med det i afsnit 2 anførte 

formål. 

 Sådanne adfærdskodekser skal omfatte et 

krav om, at udbydere af audiovisuelle 

medietjenester årligt skal rapportere til 

medlemsstaterne om, hvilke skridt der er 

taget, og hvilke fremskridt der er nået for 
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så vidt angår det i afsnit 2 anførte formål. 

 

Ændringsforslag  64 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Banktjenester, websteder for disse, 

banktjenester til mobile enheder, 

selvbetjeningsterminaler, herunder 

pengeautomater, der anvendes til levering 

af banktjenester, skal overholde de krav, 

der er fastsat i afsnit VI i bilag I. 

7. Bank- og betalingstjenester, 

websteder for disse, bank- og 

betalingstjenester til mobile enheder, 

selvbetjeningsterminaler, herunder 

betalingsterminaler og pengeautomater, 

der anvendes til levering af bank- og 

betalingstjenester, skal overholde de krav, 

der er fastsat i afsnit VI i bilag I. 

 

Ændringsforslag  65 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

9. E-handel skal overholde de krav, 

der er fastsat i afdeling VIII i bilag I. 

9. E-handel, medier, nyhedswebsider, 

onlineplatforme og sociale medier skal 

overholde de krav, der er fastsat i afdeling 

VIII i bilag I. 

 

Ændringsforslag  66 

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 

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, de bygninger, der anvendes 

af bankers og forretningers kunder, 

telefonioperatørers kundeservicecentre og 

butikker samt enhver anden tjenesteydelse 
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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. 

eller ethvert andet sted for købet af en af 

de varer, der er omfattet af dette direktiv, 

overholder tilgængelighedskravene i 

afdeling X i bilag I for at maksimere deres 

anvendelse af personer med 

funktionsnedsættelser og personer med 

handicap og personer med 

aldersrelaterede eller andre former for 

funktionsnedsættelser. 

 

 

Ændringsforslag  67 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Fabrikantens navn, registrerede 

firmanavn eller registrerede varemærke og 

kontaktadresse skal fremgå af produktet 

eller, hvis dette ikke er muligt, af 

emballagen eller af et dokument, der 

ledsager produktet. Adressen skal være 

adressen på ét enkelt sted, hvor fabrikanten 

kan kontaktes. 

6. Fabrikantens navn, registrerede 

firmanavn eller registrerede varemærke og 

kontaktadresse og deres telefonnummer 

skal som minimum fremgå af produktet 

eller, hvis dette ikke er muligt, af 

emballagen eller af et dokument, der 

ledsager produktet. Adressen skal være 

adressen på ét enkelt sted, hvor fabrikanten 

kan kontaktes. 

 

Ændringsforslag  68 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Fabrikanten skal sikre, at produktet 

ledsages af en brugsanvisning og 

sikkerhedsinformation på et for forbrugere 

og slutbrugere letforståeligt sprog fastsat af 

den pågældende medlemsstat. 

7. Fabrikanten skal sikre, at produktet 

ledsages af en brugsanvisning og 

sikkerhedsinformation på et for forbrugere 

og slutbrugere letforståeligt sprog fastsat af 

den pågældende medlemsstat og på mindst 

et af de officielle sprog i den stat, hvor det 

anvendes eller forbruges. 

 

Ændringsforslag  69 

Forslag til direktiv 
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Artikel 5 – stk. 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

9. Fabrikanten skal på grundlag af en 

kompetent national myndigheds 

begrundede anmodning give 

myndigheden al den information og 

dokumentation, der er nødvendig for at 

konstatere produktets overensstemmelse 

med lovgivningen, på et sprog, der er let 

forståeligt for denne myndighed. Han skal, 

hvis en sådan myndighed anmoder herom, 

samarbejde med den om foranstaltninger, 

der træffes for at undgå risici, som 

produkter, han har bragt i omsætning, 

udgør, og sikre overholdelse af de i artikel 

3 omhandlede krav. 

9. Fabrikanten skal give den 

kompetente nationale myndighed al den 

information og dokumentation, der er 

nødvendig for når som helst at konstatere 

produktets overensstemmelse med 

lovgivningen, på et sprog, der er let 

forståeligt for denne myndighed. Han skal, 

hvis en sådan myndighed anmoder herom, 

samarbejde med den om foranstaltninger, 

der træffes for at undgå risici, som 

produkter, han har bragt i omsætning, 

udgør, og sikre overholdelse af de i artikel 

3 omhandlede krav. 

 

Ændringsforslag  70 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) på grundlag af den kompetente 

nationale myndigheds begrundede 

anmodning, at give den al den information 

og dokumentation, der er nødvendig for at 

konstatere produktets overensstemmelse 

med lovgivningen 

a) give den kompetente nationale 

myndighed al den information og 

dokumentation, der er nødvendig for at 

konstatere produktets overensstemmelse 

med lovgivningen. 

 

Ændringsforslag  71 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Importørens navn, registrerede 

firmanavn eller registrerede varemærke og 

kontaktadresse skal fremgå af produktet, 

eller hvis dette ikke er muligt, af 

emballagen eller af et dokument, der 

ledsager produktet. 

4. Importørens navn, registrerede 

firmanavn eller registrerede varemærke og 

kontaktadresse samt alle andre 

kontaktoplysninger skal fremgå af 

produktet, eller hvis dette ikke er muligt, af 

yderemballagen eller af et dokument, der 
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ledsager produktet. 

 

Ændringsforslag  72 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Importøren skal sikre, at produktet 

ledsages af en brugsanvisning og 

information på et for forbrugere og andre 

slutbrugere letforståeligt sprog fastsat af 

den pågældende medlemsstat. 

5. Importøren skal sikre, at produktet 

ledsages af en brugsanvisning og 

information på et for forbrugere og andre 

slutbrugere på et af de officielle sprog på 

medlemsstatens område i henhold til den 

nationale lovgivning, fastsat af den 

pågældende medlemsstat. 

 

Ændringsforslag  73 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

9. Importøren giver efter en 

kompetent national myndigheds 

begrundede anmodning herom 

myndigheden al den information og 

dokumentation, der er nødvendig for at 

konstatere et produkts overensstemmelse 

med lovgivningen, på et for denne 

myndighed let forståeligt sprog. Han skal, 

hvis denne myndighed anmoder herom, 

samarbejde med den om alle 

foranstaltninger, der træffes for at fjerne de 

risici, som de produkter, han har bragt i 

omsætning, udgør. 

9. Importøren skal give den 

kompetente nationale myndighed al den 

information og dokumentation, der er 

nødvendig for at konstatere et produkts 

overensstemmelse med lovgivningen, på et 

for denne myndighed let forståeligt sprog. 

Han skal, hvis denne myndighed anmoder 

herom, samarbejde med den om alle 

foranstaltninger, der træffes for at fjerne de 

risici, som de produkter, han har bragt i 

omsætning, udgør. 

 

Ændringsforslag  74 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Distributører skal, når de gør et 1. Distributører skal, når de gør et 
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produkt tilgængeligt på markedet, handle 

med fornøden omhu over for kravene i 

dette direktiv. 

produkt tilgængeligt på markedet, handle i 

henhold til kravene i dette direktiv. 

 

Ændringsforslag  75 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Distributøren skal, før han gør et 

produkt tilgængeligt på markedet, 

kontrollere, at det er forsynet med CE-

mærkningen og er ledsaget af den krævede 

dokumentation og af en brugsanvisning og 

information på et sprog, der er let 

forståeligt for forbrugere og andre 

slutbrugere i den medlemsstat, hvor 

produktet gøres tilgængeligt på markedet, 

og at fabrikanten og importøren har 

opfyldt kravene i artikel 5, stk. 5 og 6, og 

artikel 7, stk. 4. 

2. Distributøren skal, før han gør et 

produkt tilgængeligt på markedet, 

kontrollere, at fabrikanten og importøren 

har opfyldt kravene i artikel 5, stk. 5 og 6, 

og artikel 7, stk. 4, at produktet er forsynet 

med CE-mærkningen og er ledsaget af den 

krævede dokumentation og af en 

brugsanvisning og information på et sprog, 

der er let forståeligt for forbrugere og andre 

slutbrugere i den medlemsstat, hvor 

produktet gøres tilgængeligt på markedet, 

og det på mindst et af de officielle sprog 

på medlemsstatens område i henhold til 

den nationale lovgivning. 

 

Ændringsforslag  76 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Distributøren skal på grundlag af 

en kompetent national myndigheds 

begrundede anmodning give den al den 

information og dokumentation, der er 

nødvendig for at konstatere produktets 

overensstemmelse med lovgivningen. Han 

skal, hvis denne myndighed anmoder 

herom, samarbejde med den om alle 

foranstaltninger, der træffes for at fjerne de 

risici, som produkter, han har gjort 

tilgængelige på markedet, udgør. 

6. Distributøren skal give den 

kompetente nationale myndighed al den 

information og dokumentation, der er 

nødvendig for at konstatere produktets 

overensstemmelse med lovgivningen. Han 

skal, hvis denne myndighed anmoder 

herom, samarbejde med den om alle 

foranstaltninger, der træffes for at fjerne de 

risici, som produkter, han har gjort 

tilgængelige på markedet, udgør. 
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Ændringsforslag  77 

Forslag til direktiv 

Artikel 10 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Erhvervsdrivende skal kunne 

forelægge de oplysninger, der er omhandlet 

i stk. 1, i en periode på ti år, efter at 

produktet er blevet leveret til dem, og i en 

periode på ti år, efter at de har leveret 

produktet. 

2. Erhvervsdrivende skal føre et fysisk 

eller elektronisk register og kunne 

forelægge de oplysninger, der er omhandlet 

i stk. 1, i en periode på mindst ti år, efter at 

produktet er blevet leveret til dem, og i en 

periode på mindst ti år, efter at de har 

leveret produktet. 

 

Ændringsforslag  78 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Tjenesteydere skal på grundlag af 

en kompetent myndigheds begrundede 

anmodning give den alle oplysninger, som 

er nødvendige til påvisning af 

tjenesteydelsens overensstemmelse med 

tilgængelighedskravene i artikel 3. De 

samarbejder med disse myndigheder, hvis 

de anmoder herom, om foranstaltninger, 

der træffes for at bringe tjenesteydelsen i 

overensstemmelse med disse krav. 

4. Tjenesteyderen skal give den 

kompetente nationale myndighed alle 

oplysninger, som er nødvendige for at 

konstatere tjenesteydelsens 

overensstemmelse med 

tilgængelighedskravene i artikel 3. De 

samarbejder med disse myndigheder, hvis 

de anmoder herom, om foranstaltninger, 

der træffes for at bringe tjenesteydelsen i 

overensstemmelse med disse krav. 

 

Ændringsforslag  79 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. De i artikel 3 omhandlede 

tilgængelighedskrav finder kun anvendelse 

i det omfang, at de ikke indebærer en 

væsentlig ændring af et element eller et 

kendetegn ved et produkt eller en 

tjenesteydelse, der medfører en ændring i 

de grundlæggende egenskaber ved 

1. De i artikel 3 omhandlede 

tilgængelighedskrav finder kun anvendelse 

i det omfang, at de ikke indebærer en 

væsentlig ændring af et produkt eller en 

tjenesteydelse, der medfører en ændring i 

de grundlæggende egenskaber ved 

produktet eller tjenesteydelsen. 
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produktet eller tjenesteydelsen. 

Ændringsforslag  80 

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 omkostninger og 

fordele for virksomheden i forhold til den 

anslåede fordel for personer med handicap 

og personer med aldersrelaterede eller 

andre former for funktionsnedsættelser 

under hensyntagen til hyppigheden og 

varigheden af brugen af et bestemt produkt 

eller en bestemt tjenesteydelse. 

 

Ændringsforslag  81 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 3 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) betydningen af omfanget af salg 

og handel i Unionen i henhold til de 

nyeste tilgængelige tal. 

 

Ændringsforslag  82 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. I forbindelse med programmer, 

som små og mellemstore virksomheder 

(SMV’er) samt meget små virksomheder 

kan drage nytte af, tager Kommissionen 

hensyn til initiativer, der hjælper SMV’er 

samt meget små virksomheder med at 

integrere tilgængelighedsaspekter i 

forbindelse med designet af deres 

produkter eller leveringen af deres 

tjenesteydelser. 
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 Der kan udarbejdes retningslinjer for 

bestemte områder for SMV'er, der er 

aktive i den berørte sektor for produkter 

og tjenesteydelser. Om nødvendigt kan 

Kommissionen i overensstemmelse med 

stk. 3 udarbejde yderligere 

specialmateriale for at lette SMV’ernes 

anvendelse af dette direktiv. 

 Medlemsstaterne sikrer især gennem 

udbygning af støttenetværk og -strukturer, 

at SMV’erne samt meget små 

virksomheder tilskyndes til at fastlægge en 

forsvarlig tilgang til tilgængelighed 

allerede på produktets designstadie og ved 

leveringen af tjenesteydelsen. 

 

Ændringsforslag  83 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Byrden anses ikke for at være 

uforholdsmæssig, hvis der kompenseres for 

den ved hjælp af finansiering fra andre 

offentlige eller private kilder end egne 

kilder. 

4. Byrden anses ikke for at være 

uforholdsmæssig, hvis der kompenseres for 

den ved hjælp af finansiering fra andre 

offentlige eller private kilder end egne 

kilder. Mangel på prioritering, tid eller 

viden anses ikke for at være gyldige 

årsager til at påberåbe sig en 

uforholdsmæssig byrde. 

Begrundelse 

Ifølge FN's Komités generelle bemærkning nr. 2 (2014) om tilgængelighed kan begrebet 

"uforholdsmæssig stor byrde" principielt ikke accepteres i nogen som helst form. Den anfører, 

at forpligtelsen til at gennemføre tilgængelighed er ubetinget. 

 

Ændringsforslag  84 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Vurderingen af, om overholdelse af 

tilgængelighedskravene i forbindelse med 

5. Vurderingen af, om overholdelse af 

tilgængelighedskravene i forbindelse med 
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varer eller tjenesteydelser medfører en 

grundlæggende ændring eller en 

uforholdsmæssigt stor byrde, udføres af 

den erhvervsdrivende. 

varer eller tjenesteydelser medfører en 

grundlæggende ændring eller en 

uforholdsmæssigt stor byrde, udføres af 

den erhvervsdrivende i samarbejde med 

den nationale 

markedsovervågningsmyndighed og 

organisationer, der repræsenterer 

personer med handicap. 

 

Ændringsforslag  85 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Hvis den erhvervsdrivende har 

anvendt den i stk. 1-5 omhandlede 

undtagelse for et bestemt produkt eller en 

bestemt tjenesteydelse, skal han underrette 

de relevante 

markedsovervågningsmyndigheder i den 

medlemsstat, på hvis marked produktet 

eller tjenesteydelsen bringes i omsætning 

eller gøres tilgængelig. Underretning skal 

omfatte den i stk. 3 omhandlede vurdering. 

Mikrovirksomheder er fritaget for dette 

underretningskrav, men skal være i stand 

til at forelægge den relevante 

dokumentation efter anmodning fra en 

relevant markedsovervågningsmyndighed. 

6. Hvis den erhvervsdrivende har 

anvendt den i stk. 1-5 omhandlede 

undtagelse for et bestemt produkt eller en 

bestemt tjenesteydelse, skal han underrette 

de relevante 

markedsovervågningsmyndigheder i den 

medlemsstat, på hvis marked produktet 

eller tjenesteydelsen bringes i omsætning 

eller gøres tilgængelig. Underretning skal 

omfatte den i stk. 3 omhandlede vurdering. 

Markedsovervågningsmyndigheden skal 

træffe den endelig beslutning i det enkelte 

tilfælde om, hvorvidt der skal tillades en 

undtagelse, idet der tages hensyn til 

eventuelle uafhængige tredjeparters 

vurderinger, som den erhvervsdrivende 

måtte have indsendt.  

 

Ændringsforslag  86 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 6 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a. Der skal etableres en struktureret 

dialog mellem relevante interessenter, 

herunder personer med handicap, de 

organisationer, der repræsenterer disse, 

samt 

markedsovervågningsmyndighederne, 



 

PE597.391v02-00 356/406 RR\1125427DA.docx 

DA 

med henblik på at sikre, at der fastsættes 

passende principper for vurderingen af 

undtagelserne, således at der sikres 

sammenhæng mellem disse. 

 

Ændringsforslag  87 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 6 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6b. Hvis den erhvervsdrivende har 

anvendt den i stk. 1-5 omhandlede 

undtagelse for et bestemt produkt eller en 

bestemt tjenesteydelse, skal forbrugerne 

informeres om, at det pågældende produkt 

eller den pågældende tjenesteydelse enten 

helt eller delvist ikke overholder 

tilgængelighedskravene i dette direktiv, 

samt om årsagerne til den manglende 

eller delvise overholdelse. 

 Oplysningerne skal gives på en tydelig, 

tilgængelig og letforståelig måde til 

forbrugerne. Oplysningerne og eventuelle 

yderligere oplysninger om tilgængelighed 

skal findes på selve produktet, hvor det er 

muligt, samt på salgsstedet eller 

salgstidspunktet, så forbrugerne kan 

træffe et informeret valg. 

 

Ændringsforslag  88 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 6 c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6c. Medlemsstaterne tilskyndes til at 

udarbejde incitamenter og retningslinjer 

til mikrovirksomheder med henblik på at 

fremme gennemførelsen af dette direktiv. 

Procedurerne og retningslinjerne skal 

udarbejdes i samråd med relevante 

interessenter, herunder personer med 

handicap og de organisationer, der 
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repræsenterer disse. 

 

Ændringsforslag  89 

Forslag til direktiv 

Artikel 14 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. De relevante interessenter, 

herunder personer med handicap og de 

organisationer, der repræsenterer disse, 

høres systematisk som led i proceduren 

for vedtagelsen af 

gennemførelsesretsakter. 

 

Ændringsforslag  90 

Forslag til direktiv 

Artikel 15 – stk. 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Ud over 

overensstemmelseserklæringen skal en 

meddelelse på emballagen på en enkel og 

præcis måde informere forbrugerne om, 

at produktet omfatter 

tilgængelighedsfunktioner. 

 

Ændringsforslag  91 

Forslag til direktiv 

Artikel 17 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaterne sikrer, at 

oplysninger, som 

markedsovervågningsmyndighederne 

ligger inde med, om erhvervsdrivendes 

overholdelse af de gældende 

tilgængelighedskrav i artikel 3 og den i 

artikel 12 omhandlede vurdering af 

undtagelser gøres tilgængelige for 

forbrugerne efter anmodning og i et 

3. Medlemsstaterne sikrer, at 

oplysninger, som 

markedsovervågningsmyndighederne 

ligger inde med, om erhvervsdrivendes 

overholdelse af de gældende 

tilgængelighedskrav i artikel 3 og den i 

artikel 12 omhandlede vurdering af 

undtagelser gøres tilgængelige for 

forbrugerne i et tilgængeligt format, 
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tilgængeligt format, undtagen hvis disse 

oplysninger ikke kan fremlægges af 

fortrolighedshensyn, jf. artikel 19, stk. 5, i 

forordning (EF) nr. 765/2008. 

undtagen hvis disse oplysninger ikke kan 

fremlægges af fortrolighedshensyn, jf. 

artikel 19, stk. 5, i forordning (EF) nr. 

765/2008. 

 

Ændringsforslag  92 

Forslag til direktiv 

Artikel 17 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Medlemsstaterne etablerer en 

offentlig tilgængelig database over 

ikketilgængelige produkter. Forbrugerne 

bør kunne anmode om samt registrere 

oplysninger om ikketilgængelige 

produkter. Medlemsstaterne træffer de 

nødvendige foranstaltninger til at 

informere forbrugerne eller andre 

interesserede parter om muligheden for at 

indgive klager. Det bør overvejes at 

indføre et interaktivt system mellem de 

nationale databaser – eventuelt under 

Kommissionens eller de relevante 

repræsentative organisationers 

ansvarsområde – med henblik på at sikre, 

at oplysninger om ikketilgængelige 

produkter kan komme til offentlighedens 

kendskab i hele Europa. 

 

Ændringsforslag  93 

Forslag til direktiv 

Artikel 17 – stk. 3 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3b. Der kan etableres en struktureret 

dialog mellem relevante interessenter, 

herunder personer med handicap, de 

organisationer, der repræsenterer disse, 

samt 

markedsovervågningsmyndighederne, 

med henblik på at sikre, at der fastsættes 

passende og sammenhængende principper 

for vurdering af anmodninger om 
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undtagelse fra tilgængelighedskravene for 

så vidt angår produkter og tjenesteydelser. 

 

Ændringsforslag  94 

Forslag til direktiv 

Artikel 18 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne fastlægger, 

gennemfører og ajourfører med jævne 

mellemrum passende procedurer til: 

1. Medlemsstaterne fastlægger, 

gennemfører og ajourfører med jævne 

mellemrum i samarbejde med de 

organisationer, der repræsenterer 

personer med handicap, detaljerede, 

omfattende og passende procedurer til: 

 

Ændringsforslag  95 

Forslag til direktiv 

Artikel 18 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 18a 

 Medlemsstaterne skal oprette og 

regelmæssigt ajourføre en national 

database, som indeholder alle relevante 

oplysninger om graden af tilgængelighed 

af de i artikel 1, stk. 1 og 2, opførte 

produkter og tjenesteydelser. De nationale 

databaser skal være tilgængelige for alle 

borgere og interessenter. 

 

Ændringsforslag  96 

Forslag til direktiv 

Artikel 19 – stk. 8 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 8a. For at lette udvekslingen af 

oplysninger og bedste praksis blandt 

markedsovervågningsmyndighederne og 

for at sikre sammenhæng i anvendelsen 
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af de i dette direktiv fastsatte krav, eller 

hvor det anses for nødvendigt, kan 

Kommissionen nedsætte en arbejdsgruppe 

bestående af repræsentanter for de 

nationale 

markedsovervågningsmyndigheder og de 

organisationer, der repræsenterer de 

relevante interessenter, herunder 

personer med handicap, med henblik på 

efter Kommissionens anmodning at 

modtage en udtalelse om undtagelser fra 

disse krav. 

Ændringsforslag  97 

Forslag til direktiv 

Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis der efter afslutningen af proceduren i 

artikel 19, stk. 3 og 4, gøres indsigelse mod 

en medlemsstats nationale foranstaltning, 

eller hvis Kommissionen finder, at den 

nationale foranstaltning er i modstrid med 

EU-lovgivningen, skal Kommissionen 

straks drøfte spørgsmålet med 

medlemsstaterne og den eller de 

pågældende erhvervsdrivende og vurdere 

den nationale foranstaltning. På grundlag 

af resultaterne af denne vurdering træffer 

Kommissionen afgørelse om, hvorvidt den 

nationale foranstaltning er berettiget eller 

ej. 

Hvis der efter afslutningen af proceduren i 

artikel 19, stk. 3 og 4, gøres indsigelse mod 

en medlemsstats nationale foranstaltning, 

eller hvis Kommissionen finder, at den 

nationale foranstaltning er i modstrid med 

EU-lovgivningen, skal Kommissionen 

straks drøfte spørgsmålet med 

medlemsstaterne, de organisationer, der 

repræsenterer personer med handicap, og 

den eller de pågældende erhvervsdrivende 

og vurdere den nationale foranstaltning. På 

grundlag af resultaterne af denne vurdering 

træffer Kommissionen afgørelse om, 

hvorvidt den nationale foranstaltning er 

berettiget eller ej. 

 

Ændringsforslag  98 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. De i artikel 21 omhandlede 

tilgængelighedskrav finder anvendelse i 

det omfang, de ikke medfører en 

uforholdsmæssig stor byrde for de 

kompetente myndigheder i forbindelse 

udgår 
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med anvendelsen af nævnte artikel. 

Ændringsforslag  99 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Med henblik på at vurdere, 

hvorvidt overholdelse af de i artikel 21 

omhandlede tilgængelighedskrav til 

produkter eller tjenesteydelser medfører 

en uforholdsmæssig stor byrde, tager de 

kompetente myndigheder hensyn til 

følgende: 

udgår 

a)  de kompetente myndigheders 

størrelse, ressourcer og art 

 

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. 

 

 

Ændringsforslag  100 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Vurderingen af, om overholdelse af 

de i artikel 21 omhandlede 

tilgængelighedskrav medfører en 

uforholdsmæssig stor byrde, skal udføres 

af de pågældende kompetente 

myndigheder. 

3. Vurderingen af, om overholdelse af 

de i artikel 21 omhandlede 

tilgængelighedskrav medfører en 

uforholdsmæssig stor byrde, skal udføres 

af de pågældende kompetente 

myndigheder. Mangel på prioritering, tid 

eller viden anses ikke for at være gyldige 

årsager til at påberåbe sig en 

uforholdsmæssig stor byrde. 

 

Ændringsforslag  101 

Forslag til direktiv 
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Artikel 22 – stk. 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Hvis den kompetente myndighed 

har anvendt en undtagelse for et bestemt 

produkt eller en bestemt tjenesteydelse, 

skal den underrette Kommissionen samt 

informere forbrugerne om, at det 

pågældende produkt eller den pågældende 

tjenesteydelse enten helt eller delvist ikke 

overholder tilgængelighedskravene i dette 

direktiv, samt om årsagerne til den 

manglende eller delvise overholdelse. 

 Oplysningerne skal gives på en tydelig, 

tilgængelig og letforståelig måde til 

forbrugerne. Oplysningerne og eventuelle 

yderligere oplysninger om tilgængelighed 

skal findes på selve produktet, hvor det er 

muligt, samt på salgsstedet eller 

salgstidspunktet, så forbrugerne kan 

træffe et informeret valg. 

 

Ændringsforslag  102 

Forslag til direktiv 

Artikel 25 – stk. 2 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) bestemmelser, hvorefter der som et 

supplement til et system til gennemførelse 

og overvågning er etableret en omfattende 

forbrugerklagemekanisme, som er 

udstyret med de nødvendige ressourcer. 

 

Ændringsforslag  103 

Forslag til direktiv 

Artikel 26 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Sanktionerne skal være effektive, 

forholdsmæssige og have afskrækkende 

virkning. 

2. Sanktionerne skal være effektive, 

forholdsmæssige og have afskrækkende 

virkning, men de skal ikke udgøre et 
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alternativ til den erhvervsdrivende for så 

vidt angår opfyldelse af forpligtelsen til at 

gøre produkterne eller tjenesteydelserne 

tilgængelige. 

 

Ændringsforslag  104 

Forslag til direktiv 

Artikel 26 – stk. 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Medlemsstaterne skal allokere de 

nødvendige ressourcer til at sikre, at der 

pålægges og opkræves bøder. Indtægter 

fra bøder kan geninvesteres i 

tilgængelighedsrelaterede 

foranstaltninger. 

 

Ændringsforslag  105 

Forslag til direktiv 

Artikel 27 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. De anvender disse love og 

bestemmelser fra den [… insert date - six 

years after the entry into force of this 

Directive]. 

2. De anvender disse love og 

bestemmelser fra den [… insert date - three 

years after the entry into force of this 

Directive]. 

 

Ændringsforslag  106 

Forslag til direktiv 

Artikel 28 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Senest […insert date - five years after the 

application of this Directive] og derefter 

hvert femte år forelægger Kommissionen 

Europa-Parlamentet, Rådet, Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg og Regionsudvalget en rapport om 

anvendelsen af dette direktiv. 

Senest […insert date - three years after the 

application of this Directive] og derefter 

hvert tredje år forelægger Kommissionen 

Europa-Parlamentet, Rådet, Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg og Regionsudvalget en rapport om 

anvendelsen af dette direktiv. 
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Ændringsforslag  107 

Forslag til direktiv 

Bilag – afdeling I – titel 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Computerhardware til generelle formål og 

operativsystemer 

Computerhardware til generelle formål, 

operativsystemer og 

husholdningsapparater, der anvendes ved 

hjælp af en brugergrænseflade 

 

Ændringsforslag  108 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling I – nr. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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: 

Konstruktion og produktion af produkter 

med henblik på at maksimere deres 

forventede anvendelse af personer med 

handicap og personer med 

aldersrelaterede eller andre former for 
funktionsnedsættelser, skal opnås gennem 

overholdelse af følgende 

tilgængelighedskrav: 

 

Ændringsforslag  109 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling I – nr. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) oplysninger om anvendelse af 

produktet anført på selve produktet 

(mærkning, brugsanvisning, advarsler), 

som: 

a) oplysninger om anvendelse af 

produktet anført på selve produktet 

(mærkning, brugsanvisning, advarsler), 

som: 

i) skal være tilgængelige gennem 

mere end en sensorisk kanal 

i) skal være forståelige 

ii) skal være forståelige ii) skal kunne konstateres 

iii) skal kunne konstateres iii) skal have en passende 

skriftstørrelse og skrifttype med en 

tilstrækkelig lyskontrast mellem tegn og 

baggrund med henblik på at maksimere 
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læsbarheden under forudsigelige 

anvendelsesforhold 

iv) skal have en passende 

skriftstørrelse under forudsigelige 

anvendelsesforhold  

iv) skal stilles til rådighed i et 

tilgængeligt webformat og i et elektronisk 

format, der ikke er et webdokument, idet 

de skal være opfattelige, forståelige, 

anvendelige og robuste. 

 

Ændringsforslag  110 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling I – nr. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) produktets emballage, herunder 

oplysningerne i det (åbning, lukning, 

anvendelse og bortskaffelse); 

b) produktets emballage, herunder 

oplysningerne i det (åbning, lukning, 

anvendelse og bortskaffelse), som 

 i) skal opfylde de i litra a) fastsatte 

krav 

 ii) skal informere brugerne på en 

enkel og præcis måde 

 

Ændringsforslag  111 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling I – nr. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) produktets brugsanvisning med 

oplysninger om installation og 

vedligeholdelse, oplagring og 

bortskaffelse, som skal opfylde følgende 

betingelser:  

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 

i) skal stilles til rådighed i et 

tilgængeligt webformat og i et elektronisk 

format, der ikke er et webdokument, idet 

de skal være opfattelige, forståelige, 

anvendelige og robuste 

ii) brugsanvisningen skal omfatte 

alternativer til indhold, som ikke består af 

tekst  

ii) skal opliste og gøre rede for, 

hvordan produktets 

tilgængelighedsfunktioner anvendes og 

dets forenelighed med en bred vifte af 
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kompenserende teknologier på EU-plan 

og på internationalt plan 

 iia) skal stilles til rådighed i alternative 

ikke-elektroniske formater efter 

anmodning. De alternative ikke-

elektroniske formater kan omfatte stor 

skrift, blindeskrift eller læseletformater. 

 

Ændringsforslag  112 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling I – nr. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Brugergrænseflade og funktionel 

konstruktion: 

2. Funktionelle krav til 

brugergrænseflade og produktdesign: 

 

Ændringsforslag  113 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling I – nr. 2 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) at produktet, når det omfatter 

visuelle kommunikations- og 

betjeningsmåder, er forsynet med 

funktioner, der gør det muligt for 

brugerne at udnytte deres begrænsede syn 

bedre, herunder ved uden tab af indhold 

eller funktionalitet at gøre det muligt at 

ændre på størrelse, kontrast eller lysstyrke 

 

Ændringsforslag  114 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling I – nr. 2 – litra b b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 bb) betjeningsmåder med begrænset 

rækkevidde og styrke 
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Ændringsforslag  115 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling I – nr. 2 – litra g 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

g) sekventiel styring og alternativer til 

finmotorisk styring, 

g) sekventiel styring og alternativer til 

finmotorisk styring, herunder også 

funktioner, som, i tilfælde af at produktet 

kræver manuel betjening, gør det muligt 

for brugerne at anvende produktet ved 

hjælp af alternative betjeningsformer, der 

ikke kræver finmotorisk styring som 

håndgreb eller håndstyrke, eller som 

kræver betjening af mere end én 

betjeningsanordning på samme tid 

 

Ændringsforslag  116 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling I – nr. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Støttetjenester 

 Eventuelle støttetjenester (helpdeske, 

callcentre, teknisk støtte, relætjenester og 

uddannelsestjenester) skal fremlægge 

oplysninger om tilgængeligheden af 

tjenesten og dens kompatibilitet med 

kompenserende teknologier og tjenester 

ved hjælp af tilgængelige 

kommunikationsmidler for brugere med 

handicap og brugere med aldersrelaterede 

eller andre former for 

funktionsnedsættelser. 

 

Ændringsforslag  117 

Forslag til direktiv 

Bilag – afdeling II – titel 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Selvbetjeningsterminaler: Pengeautomater, 

billetautomater og selvbetjeningsautomater 

Selvbetjeningsterminaler: Pengeautomater, 

billetautomater, selvbetjeningsautomater til 
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til check-in check-in og betalingsterminaler 

 

Ændringsforslag  118 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling II – nr. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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: 

Konstruktion og produktion af produkter 

med henblik på at maksimere deres 

forventede anvendelse af personer med 

handicap og personer med 

aldersrelaterede eller andre former for 
funktionsnedsættelser, skal opnås gennem 

overholdelse af følgende 

tilgængelighedskrav: 

 

Ændringsforslag  119 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling II – nr. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) oplysninger om anvendelse af 

produktet anført på selve produktet 

(mærkning, brugsanvisning, advarsler), 

som: 

a) oplysninger om anvendelse af 

produktet anført på selve produktet 

(mærkning, brugsanvisning, advarsler), 

som: 

i) skal være tilgængelige gennem 

mere end en sensorisk kanal 

i) skal være tilgængelige gennem 

mere end en sensorisk kanal 

ii) skal være forståelige ii) skal være forståelige 

iii) skal kunne konstateres iii) skal kunne konstateres 

iv) skal have en passende 

skriftstørrelse under forudsigelige 

anvendelsesforhold 

iv) skal opliste og forklare, hvordan 

produktets tilgængelighedsfunktioner 

aktiveres og anvendes samt dets 

kompatibilitet med kompenserende 

teknologier 

 iva)  skal have en passende 

skriftstørrelse og skrifttype med en 

tilstrækkelig lyskontrast mellem tegn og 

baggrund med henblik på at maksimere 

læsbarheden under almindeligt 

forekommende anvendelsesforhold 



 

RR\1125427DA.docx 369/406 PE597.391v02-00 

 DA 

 

 

Ændringsforslag  120 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling II – nr. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) produktets brugergrænseflade 

(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 

handicap og personer med 

aldersrelaterede eller andre former for 

funktionsnedsættelser har, i 

overensstemmelse med punkt 2 

 

Ændringsforslag  121 

Forslag til direktiv 

Bilag III – afdeling III – nr. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Levering af tjenesteydelser med henblik på 

at maksimere deres forventede anvendelse 

af personer med funktionsnedsættelser, 

herunder personer med handicap, skal 

opnås ved at: 

Levering af tjenesteydelser med henblik på 

at maksimere deres forventede anvendelse 

af personer med handicap og personer med 

aldersrelaterede eller andre former for 

funktionsnedsættelser, skal opnås ved at: 

 

Ændringsforslag  122 

Forslag til direktiv 

Bilag III – afdeling III – nr. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) give oplysninger om 

tjenesteydelsens funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

som følger:  

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 

i) skal stilles til rådighed i et 

tilgængeligt webformat og i et elektronisk 

format, der ikke er et webdokument, idet 

de skal være opfattelige, anvendelige, 

forståelige og robuste i overensstemmelse 
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via mere end én sensorisk kanal med litra c) 

ii) der skal sikres alternativer til 

indhold, som ikke består af tekst  

ii) skal stilles til rådighed i alternative 

ikke-elektroniske formater efter 

anmodning. De alternative ikke-

elektroniske formater kan omfatte stor 

skrift, blindeskrift eller læseletformater. 

iii) de elektroniske oplysninger, 

herunder de relaterede online 

applikationer, der er nødvendige i 

forbindelse med levering af 

tjenesteydelsen, skal leveres i 

overensstemmelse med litra c)  

 

 

Ændringsforslag  123 

Forslag til direktiv 

Bilag III – afdeling III – nr. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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  

c) gøre websteder og 

onlineapplikationer, som er nødvendige 

for leveringen af tjenesten, 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. 

 

Ændringsforslag  124 

Forslag til direktiv 

Bilag III – afdeling III – nr. 1 – litra c a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) gøre tjenester, som er baseret på 

mobile enheder, herunder mobile 

applikationer, som er nødvendige for 

leveringen af tjenesten, tilgængelige på en 
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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 

robust måde, der fremmer 

interoperabilitet med en bred vifte af 

brugeragenter og kompenserende 

teknologier, som findes på EU-plan og 

internationalt plan. 

 

Ændringsforslag  125 

Forslag til direktiv 

Bilag III – afdeling III – del A – nr. 1 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) inkludere funktioner, praksis, 

politikker og procedurer og ændringer i 

udførelsen af den tjenesteydelse, der er 

rettet mod behovene hos personer med 

funktionelle begrænsninger. 

e) inkludere funktioner, praksis, 

politikker og procedurer og ændringer i 

udførelsen af den tjenesteydelse, der er 

rettet mod behovene hos personer med 

handicap og personer med 

aldersrelaterede eller andre former for 

funktionsnedsættelser: 

 

Ændringsforslag  126 

Forslag til direktiv 

Bilag III – afdeling III – del B – nr. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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: 

Konstruktion og produktion af produkter 

med henblik på at maksimere deres 

forventede anvendelse af personer med 

handicap og personer med 

aldersrelaterede eller andre former for 
funktionsnedsættelser, skal opnås gennem 

overholdelse af følgende 

tilgængelighedskrav: 
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Ændringsforslag  127 

Forslag til direktiv 

Bilag III – afdeling III – del B – nr. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) oplysninger om anvendelse af 

produktet anført i/på selve produktet 

(mærkning, brugsanvisning, advarsler), 

som: 

a) oplysninger om anvendelse af 

produktet anført på selve produktet 

(mærkning, brugsanvisning, advarsler), 

som: 

i) skal være tilgængelige gennem 

mere end en sensorisk kanal 

i) skal være forståelige  

ii) skal være forståelige ii) skal kunne konstateres  

iii) skal kunne konstateres iii) skal have en passende 

skriftstørrelse og skrifttype med en 

tilstrækkelig lyskontrast mellem tegn og 

baggrund med henblik på at maksimere 

læsbarheden under forudsigelige 

anvendelsesforhold  

iv) skal have en passende 

skriftstørrelse under forudsigelige 

anvendelsesforhold 

iv) skal gøres tilgængelige i et 

tilgængeligt webformat og i et elektronisk 

format, der ikke er et webdokument, idet 

de skal være opfattelige og forståelige  

 iva) skal være anvendelige og robuste 

 

Ændringsforslag  128 

Forslag til direktiv 

Bilag III – afdeling III – del B – nr. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) produktets emballage, herunder 

oplysningerne i det (åbning, lukning, 

anvendelse og bortskaffelse) 

b) produktets emballage, herunder 

oplysningerne i det (åbning, lukning, 

anvendelse og bortskaffelse), som 

 i) skal opfylde de i litra a) fastsatte 

krav 

 ii) på en enkel og præcis måde skal 

informere forbrugerne om, at produktet 

omfatter tilgængelighedsfunktioner og er 

kompatibelt med kompenserende 

teknologier 

 



 

RR\1125427DA.docx 373/406 PE597.391v02-00 

 DA 

Ændringsforslag  129 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling III – del B – nr. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) produktets brugsanvisning med 

oplysninger om installation og 

vedligeholdelse, oplagring og 

bortskaffelse, som skal opfylde følgende 

betingelser: 

c) produktets brugsanvisning med 

oplysninger om installation og 

vedligeholdelse, oplagring og 

bortskaffelse, hvad enten det leveres 

separat eller integreret i produktet, som: 

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 

i) skal stilles til rådighed i et 

tilgængeligt webformat og i et elektronisk 

format, der ikke er et webdokument, idet 

de skal være opfattelige, anvendelige, 

forståelige og robuste 

ii) brugsanvisningen skal omfatte 

alternativer til indhold, som ikke består af 

tekst 

ii) skal opliste og gøre rede for, 

hvordan produktets 

tilgængelighedsfunktioner anvendes og 

dets forenelighed med en bred vifte af 

kompenserende teknologier på EU-plan 

og på internationalt plan  

 iia) skal stilles til rådighed i alternative 

ikke-elektroniske formater efter 

anmodning. De alternative ikke-

elektroniske formater kan omfatte stor 

skrift, blindeskrift eller læseletformater  

 

Ændringsforslag  130 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling III – del B – nr. 1 – litra f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) produktets grænseflade med 

hjælpemidler 

f) produktet skal være kompatibelt 

med en bred vifte af hjælpemidler og 

teknologier, der er til rådighed på EU-

plan og internationalt plan, herunder 

høreteknologier som høreapparater, 

teleslynge, øresneglsimplantater og 

høretekniske hjælpemidler. 
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Ændringsforslag  131 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling III – del B – nr. 2 – titel 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Brugergrænseflade og funktionel 

konstruktion 

2. Funktionelle krav til 

brugergrænseflade og produktdesign 

 

Ændringsforslag  132 

Forslag til direktiv 

Bilag III – afdeling III – del B – nr. 2 – litra i a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ia) at produktet kan indkode og 

dekode tovejstalekommunikation med 

naturtro lyd 

 

Ændringsforslag  133 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling III – del B – nr. 2 – litra i b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ib) at produktet, der støtter 

tovejstalekommunikation, også gør det 

muligt for en bruger at kommunikere med 

en anden bruger ved hjælp af tidstro tekst, 

således at tidstro tekst kan anvendes 

uafhængigt eller i kombination med en 

stemme i samme opkald 

 

Ændringsforslag  134 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling III – del B – nr. 2 – litra i c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ic) at produktet, når det fungerer 

sammen med tovejstalekommunikation 

inden for et bestemt netværk, også i 
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samme taleopkald kan interoperere i 

tidstro tekst ved hjælp af det tidstro 

tekstformat, der er specificeret for dette 

netværk 

 

Ændringsforslag  135 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling III – del B – nr. 2 – litra i d (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 id) at produktet, når det leverer 

tovejstalekommunikation, som omfatter 

en tidstro videofunktion, kan understøtte 

en billedopløsning, der gør det muligt for 

brugerne at kommunikere ved hjælp af 

tegnsprog og mundaflæsning 

 

Ændringsforslag  136 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling III – del B – nr. 2 – litra i e (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ie) at produktet, når det leverer output 

med en lydtransducer, giver mulighed for 

en effektiv trådløs kobling til 

høreteknologier, såsom høreapparater, 

teleslynge, øresneglsimplantater og 

høretekniske hjælpemidler, og reducerer 

interferensen med disse høreteknologier 

til det lavest mulige niveau. 

 

Ændringsforslag  137 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling III – del B – nr. 2 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Støttetjenester 

 Eventuelle støttetjenester (helpdeske, 
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callcentre, teknisk støtte, relætjenester og 

uddannelsestjenester) skal fremlægge 

oplysninger om tilgængeligheden af 

produktet og dets kompatibilitet med 

kompenserende teknologier ved hjælp af 

tilgængelige kommunikationsmidler for 

brugere med handicap og brugere med 

aldersrelaterede eller andre former for 

funktionsnedsættelser. 

 

Ændringsforslag  138 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IV – del A – nr. 1 – litra b 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) give oplysninger om 

tjenesteydelsens funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

som følger: 

b) give oplysninger om 

tjenesteydelsens funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter, 

som: 

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 

i) skal stilles til rådighed i et 

tilgængeligt webformat og inden for de 

elektroniske programoversigter (EPG), 

idet de skal være opfattelige, anvendelige, 

forståelige og robuste i overensstemmelse 

med litra c)  

ii) der skal sikres alternativer til 

indhold, som ikke består af tekst 

ii) skal opliste og gøre rede for, 

hvordan tjenestens 

tilgængelighedsfunktioner anvendes i 

kombination med det relaterede 

terminaludstyr samt dens forenelighed 

med kompenserende teknologier 

iii) de elektroniske oplysninger, 

herunder de relaterede online 

applikationer, der er nødvendige i 

forbindelse med levering af 

tjenesteydelsen, skal leveres i 

overensstemmelse med litra b) 

iii) skal sørge for tilgængelige 

oplysninger med henblik på at fremme 

komplementariteten med andre 

adgangstjenester, der ydes af en 

tredjepart. 
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Ændringsforslag  139 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IV – del A – nr. 1 – litra c 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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 

c) gøre websteder og 

onlineapplikationer, som er nødvendige 

for leveringen af tjenesten, 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. 

 

Ændringsforslag  140 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IV – del A – nr. 1 – litra c a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) gøre tjenester, som er baseret på 

mobile enheder, herunder mobile 

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 

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. 
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Ændringsforslag  141 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IV – del A – nr. 1 – litra e 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) inkludere funktioner, praksis, 

politikker og procedurer og ændringer i 

udførelsen af den tjenesteydelse, der er 

rettet mod behovene hos personer med 

funktionelle begrænsninger. 

e) inkludere funktioner, praksis, 

politikker og procedurer og ændringer i 

udførelsen af den tjenesteydelse, der er 

rettet mod behovene hos personer med 

handicap og personer med 

aldersrelaterede eller andre former for 

funktionsnedsættelser, hvor 

tjenesteyderen som minimum skal stille 

følgende adgangstjenester til rådighed: 

 i) undertekster til døve og tunghøre 

 ii) lydbeskrivelser 

 iii) talende undertekster 

 iv) tegnsprogstolkning 

 

Ændringsforslag  142 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IV – del A – nr. 1 – litra e a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ea) sikre, at der, såfremt et 

audiovisuelt indhold omfatter 

adgangstjenester, klart henvises hertil i 

oplysningerne vedrørende indholdet og i 

de elektroniske programoversigter 

 

Ændringsforslag  143 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IV – del A – nr. 1 – litra e b (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 eb) udbydere af audiovisuelle 
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medietjenester i samråd med 

brugerorganisationer, herunder 

organisationer der repræsenterer 

personer med handicap, skal sikre 

kvaliteten af adgangstjenester: 

 i) tjenesteyderne skal sikre, at 

underteksterne til døve og tunghøre er 

synkroniseret korrekt med videoen samt at 

de er læselige, nøjagtige og forståelige, 

således at audioinformationen afspejles 

på en effektiv måde. Dette omfatter 

fastsættelse af kvalitetsspecifikationer, der 

som minimum dækker skrifttype, 

skriftstørrelse, kontrast og anvendelsen af 

farver, samt, hvor det er muligt, 

fastsættelse af de krav, som skal være 

opfyldt for at sikre brugernes kontrol over 

underteksterne til døve og tunghøre 

 ii) tjenesteyderne skal sikre, at 

lydbeskrivelsen og de talte undertekster er 

synkroniseret korrekt med videoen. Dette 

omfatter fastsættelse af 

kvalitetsspecifikationer vedrørende 

placeringen af audiohjælpemidlet og 

klarheden af lydbeskrivelsen og de talte 

undertekster samt af de krav, som skal 

være opfyldt for at sikre brugernes 

kontrol over underteksterne til døve og 

tunghøre 

 iii) tjenesteyderne skal sikre, at 

tegnsprogstolkningen er nøjagtig og 

forståelig, således at audioinformationen 

afspejles på en effektiv måde. Dette 

omfatter fastsættelse af faglige 

kvalifikationer for tolkene og 

kvalitetsspecifikationer for den måde, 

hvorpå tegnsprogstolkningen ydes. Hvor 

det er muligt, skal der vedtages krav, som 

sikrer brugernes kontrol over 

tegnsprogstolkningen 

 

Ændringsforslag  144 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IV – del A – nr. 1 – litra 1 a 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Støttetjenester 

 Eventuelle støttetjenester (helpdeske, 

callcentre, teknisk støtte, relætjenester og 

uddannelsestjenester) skal fremlægge 

oplysninger om tilgængeligheden af 

tjenesten og dens kompatibilitet med 

kompenserende teknologier og tjenester 

ved hjælp af tilgængelige 

kommunikationsmidler for personer med 

handicap og personer med 

aldersrelaterede eller andre former for 

funktionsnedsættelser. 

 

Ændringsforslag  145 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IV – del B – nr. 1 – indledning 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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: 

Konstruktion og produktion af produkter 

med henblik på at maksimere deres 

forventede anvendelse af personer med 

handicap og personer med 

aldersrelaterede eller andre former for 
funktionsnedsættelser, skal opnås gennem 

overholdelse af følgende 

tilgængelighedskrav: 

 

Ændringsforslag  146 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IV – del B – nr. 1 – litra a 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) oplysninger om anvendelse af 

produktet anført i/på selve produktet 

(mærkning, brugsanvisning, advarsler), 

som: 

a) oplysninger om anvendelse af 

produktet anført på selve produktet 

(mærkning, brugsanvisning, advarsler), 

som: 

i) skal være tilgængelige gennem i) skal være forståelige 
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mere end en sensorisk kanal 

ii) skal være forståelige ii) skal kunne konstateres  

iii) skal kunne konstateres iii) skal have en passende 

skriftstørrelse og skrifttype med en 

tilstrækkelig lyskontrast mellem tegn og 

baggrund med henblik på at maksimere 

læsbarheden under forudsigelige 

anvendelsesforhold  

iv) skal have en passende 

skriftstørrelse under forudsigelige 

anvendelsesforhold 

iv) skal stilles til rådighed i et 

tilgængeligt webformat og i et elektronisk 

format, der ikke er et webdokument, idet 

de skal være opfattelige, forståelige, 

anvendelige og robuste. 

 

Ændringsforslag  147 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IV – del B – nr. 1 – litra b 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) produktets emballage, herunder 

oplysningerne i det (åbning, lukning, 

anvendelse og bortskaffelse) 

b) produktets emballage, herunder 

oplysningerne i det (åbning, lukning, 

anvendelse og bortskaffelse), som 

 i) skal opfylde de i litra a) fastsatte 

krav 

 ii) på en enkel og præcis måde skal 

informere forbrugerne om, at produktet 

omfatter tilgængelighedsfunktioner og er 

kompatibelt med kompenserende 

teknologier 

 

Ændringsforslag  148 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IV – del B – nr. 1 – litra c 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) produktets brugsanvisning med 

oplysninger om installation og 

vedligeholdelse, oplagring og 

bortskaffelse, som skal opfylde følgende 

c) produktets brugsanvisning med 

oplysninger om installation og 

vedligeholdelse, oplagring og 

bortskaffelse, hvad enten det leveres 
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betingelser: separat eller integreret i produktet, som: 

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  

i) skal stilles til rådighed i et 

tilgængeligt webformat og i et elektronisk 

format, der ikke er et webdokument, idet 

de skal være opfattelige, anvendelige, 

forståelige og robuste  

ii) brugsanvisningen skal omfatte 

alternativer til indhold, som ikke består af 

tekst 

ii) skal opliste og gøre rede for, 

hvordan produktets 

tilgængelighedsfunktioner anvendes og 

dets forenelighed med en bred vifte af 

kompenserende teknologier på EU-plan 

og på internationalt plan 

 
iia) skal stilles til rådighed i alternative 

ikke-elektroniske formater efter 

anmodning. De alternative ikke-

elektroniske formater kan omfatte stor 

skrift, blindeskrift eller læseletformater 

 

Ændringsforslag  149 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IV – del B – nr. 1 – litra f 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) produktets grænseflade med 

hjælpemidler 

f) produktet skal være kompatibelt 

med en bred vifte af hjælpemidler og 

teknologier, der er til rådighed på EU-

plan og internationalt plan, herunder 

høreteknologier som høreapparater, 

teleslynge, øresneglsimplantater og 

høretekniske hjælpemidler. 

 

Ændringsforslag  150 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IV – del B – nr. 2 – indledning 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Brugergrænseflade og funktionel 

udformning  

Funktionelle krav til brugergrænseflade 

og produktdesign 
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Ændringsforslag  151 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IV – del B – nr. 2 – litra i a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ia) mulighed for, når produktet 

tilbyder audiovisuelt indhold, at vise de 

tilgængelige undertekster til døve og 

tunghøre på den indstillede videokanal 

 

Ændringsforslag  152 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IV – del B – nr. 2 – litra i b 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ib) at produktet, når det tilbyder 

audiovisuelt indhold, er udstyret med en 

funktion, som gør det muligt at vælge og 

afspille den tilgængelige lydbeskrivelse på 

den indstillede lydkanal 

 

Ændringsforslag  153 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IV – del B – nr. 2 – litra i c (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ic) at produktet, når det tilbyder 

audiovisuelt indhold, er udstyret med en 

funktion, som gør det muligt at vælge og 

afspille de tilgængelige talte undertekster 

på den indstillede lydkanal 
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Ændringsforslag  154 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IV – del B – nr. 2 – litra i d (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 id) at produktet, når det tilbyder 

audiovisuelt indhold, og hvor det er 

muligt, er udstyret med en funktion, som 

gør det muligt at vælge og vise den 

tilgængelige tegnsprogstolkning på den 

indstillede videokanal 

 

Ændringsforslag  155 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IV – del B – nr. 2 – litra i e (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ie) at produktet støtter de tilgængelige 

adgangstjenester enkeltvis og i 

kombination med hinanden  

 

Ændringsforslag  156 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IV – del B – nr. 2 – litra i f (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 if) at produktet er udformet på en 

måde, som tillader den størst mulige grad 

af personalisering af adgangstjenesterne, 

herunder ved at få adgang til 

adgangstjenesterne på andre måder, 

såsom f.eks. gennem synkronisering med 

andet udstyr  
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Ændringsforslag  157 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IV – del B – nr. 2 – litra i g (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ig) brugerkontroller, som med samme 

lethed som på de primære mediekontroller 

gør det muligt for brugeren at aktivere 

adgangen til adgangstjenesterne 

 

Ændringsforslag  158 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IV – del B – nr. 2 – litra i h (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ih) at produktet giver mulighed for 

effektiv trådløs kobling til høreteknologier 

som høreapparater, teleslynge, 

øresneglsimplantater og høretekniske 

hjælpemidler 

 

 

Ændringsforslag  159 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IV – del B – nr. 2 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Støttetjenester 

 Eventuelle støttetjenester (helpdeske, 

callcentre, teknisk støtte, relætjenester og 

uddannelsestjenester) skal fremlægge 

oplysninger om tilgængeligheden af 

produktet og dets kompatibilitet med 

kompenserende teknologier ved hjælp af 

tilgængelige kommunikationsmidler for 

brugere med handicap og personer med 

aldersrelaterede eller andre former for 
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funktionsnedsættelser. 

 

Ændringsforslag  160 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – del A – nr. 1 – indledning 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Levering af tjenesteydelser med henblik på 

at maksimere deres forventede anvendelse 

af personer med funktionsnedsættelser, 

herunder personer med handicap, skal 

opnås ved at:  

Levering af tjenesteydelser med henblik på 

at maksimere deres forventede anvendelse 

af personer med handicap og personer med 

aldersrelaterede eller andre former for 

funktionsnedsættelser, skal opnås ved at: 

 

Ændringsforslag  161 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – del A – nr. 1 – litra a 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) give oplysninger om 

tjenesteydelsens funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

som følger: 

a) 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 

i) skal stilles til rådighed i et 

tilgængeligt webformat og i et elektronisk 

format, der ikke er et webdokument, idet 

de skal være opfattelige, anvendelige, 

forståelige og robuste i overensstemmelse 

med litra b) 

ii) der skal sikres alternativer til 

indhold, som ikke består af tekst 

ii) skal opliste og forklare, hvordan 

tjenestens tilgængelighedsfunktioner 

anvendes, herunder tilgængeligheden af 

køretøjer og den omkringliggende 

infrastruktur og bebyggede omgivelser, 

samt give oplysninger om den bistand, der 

ydes i henhold til forordning (EF) nr. 

1107/2006, forordning (EU) nr. 

1177/2010, forordning (EF) nr. 

1371/2007 og forordning (EU) nr. 

181/2011 
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iii) de elektroniske oplysninger, 

herunder de relaterede online 

applikationer, der er nødvendige i 

forbindelse med levering af 

tjenesteydelsen, skal leveres i 

overensstemmelse med litra b) 

iii) skal stilles til rådighed i alternative 

ikke-elektroniske formater efter 

anmodning. De alternative ikke-

elektroniske formater kan omfatte stor 

skrift, blindeskrift eller læseletformater. 

 

Ændringsforslag  162 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – del A – nr. 1 – litra b 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) 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  

b) gøre websteder, herunder 

onlineapplikationer, 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 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. 

 

Ændringsforslag  163 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – del A – nr. 1 – litra b a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba)  gøre tjenester, som er baseret på 

mobile enheder, herunder mobile 

applikationer, som er nødvendige for 

leveringen af tjenesten, 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 
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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. 

 

Ændringsforslag  164 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – del A – nr. 1 – litra c 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) inkludere funktioner, praksis, 

politikker og procedurer og ændringer i 

udførelsen af den tjenesteydelse, der er 

rettet mod behovene hos personer med 

funktionelle begrænsninger. 

c) inkludere funktioner, praksis, 

politikker og procedurer og ændringer i 

udførelsen af den tjenesteydelse, der er 

rettet mod behovene hos personer med 

handicap og personer med 

aldersrelaterede eller andre former for 

funktionsnedsættelser:  

 i) intelligente billetsystemer 

(elektronisk reservation, bestilling af 

billetter osv.) 

 ii) tidstro passagerinformation 

(tidsplaner, information om 

trafikafbrydelser, tilslutningsforbindelser 

og fortsat rejse med andre transportmidler 

osv.) 

 iii) yderligere serviceoplysninger 

(f.eks. bemanding af terminaler, 

elevatorer, der er ude af drift eller 

tjenester, der midlertidigt er 

utilgængelige) 

 

Ændringsforslag  165 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – del A – nr. 1 – litra c a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) sikre, at de bebyggede omgivelser, 
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der er nødvendige for leveringen af 

tjenesten, er i overensstemmelse med 

afdeling X i nærværende bilag  

 

Ændringsforslag  166 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – del A – nr. 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 kompatibilitet med 

kompenserende teknologier og tjenester 

ved hjælp af tilgængelige 

kommunikationsmidler for personer med 

handicap og personer med 

aldersrelaterede eller andre former for 

funktionsnedsættelser. 

 

 

Ændringsforslag  167 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – del D – titel 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

D. Selvbetjeningsterminaler, 

billetautomater og selvbetjeningsautomater 

til check-in, der anvendes til 

passagertransporttjenester: 

D. Selvbetjeningsterminaler, 

billetautomater og selvbetjeningsautomater 

til check-in, der anvendes til 

passagertransporttjenester, skal opfylde de 

i afdeling II fastsatte krav: 

 

Ændringsforslag  168 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VI – del A – litra b 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) give oplysninger om 

tjenesteydelsens funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

som følger: 

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 

i) skal stilles til rådighed i et 

tilgængeligt webformat og i et elektronisk 

format, der ikke er et webdokument, idet 

de skal være opfattelige, anvendelige, 

forståelige og robuste i overensstemmelse 

med litra c) 

ii) der skal sikres alternativer til 

indhold, som ikke består af tekst 

ii) skal opliste og gøre rede for, 

hvordan tjenestens 

tilgængelighedsfunktioner anvendes i 

kombination med det relaterede 

terminaludstyr 

iii) de elektroniske oplysninger, 

herunder de relaterede online 

applikationer, der er nødvendige i 

forbindelse med levering af 

tjenesteydelsen, skal leveres i 

overensstemmelse med litra c) 

iii) skal stilles til rådighed i alternative 

ikke-elektroniske formater efter 

anmodning. De alternative ikke-

elektroniske formater kan omfatte stor 

skrift, blindeskrift eller læseletformater 

 iiia) skal være forståelige uden at 

overskride et kompleksitetsniveau, som 

overstiger niveau B2 (øvre middel) i 

Europarådets Fælles Europæiske 

Referenceramme for Sprog 

 

Ændringsforslag  169 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VI – del A – litra c 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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 

c) gøre websteder og 

onlineapplikationer 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 
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bred vifte af brugeragenter og 

kompenserende teknologier, som findes på 

EU-plan og internationalt plan 

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. 

 

Ændringsforslag  170 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VI – del A – litra c a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) gøre tjenester, som er baseret på 

mobile enheder, herunder applikationer, 

som er nødvendige for leveringen af 

banktjenester, 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. 

 

Ændringsforslag  171 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VI – del A – litra d 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) inkludere funktioner, praksis, 

politikker og procedurer og ændringer i 

udførelsen af den tjenesteydelse, der er 

rettet mod behovene hos personer med 

funktionelle begrænsninger 

d) inkludere funktioner, praksis, 

politikker og procedurer og ændringer i 

udførelsen af den tjenesteydelse, der er 

rettet mod behovene hos personer med 

handicap og personer med 

aldersrelaterede eller andre former for 

funktionsnedsættelser: 

 i) sikre, at den elektroniske 
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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 

 

Ændringsforslag  172 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VI – del A – litra d a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) sikre, at de bebyggede omgivelser, 

der er nødvendige for leveringen af 

tjenesten, opfylder de krav, som er fastsat 

i nærværende bilags afdeling X. 

 

Ændringsforslag  173 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VI – del A – nr. 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 kompatibilitet med 

kompenserende teknologier og tjenester 

ved hjælp af tilgængelige 

kommunikationsmidler for personer med 

handicap og personer med 

aldersrelaterede eller andre former for 

funktionsnedsættelser. 
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Ændringsforslag  174 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VI – del D – titel 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

D. Selvbetjeningsterminaler, herunder 

pengeautomater, der anvendes til levering 

af banktjenester: 

D. Selvbetjeningsterminaler, 

billetautomater og selvbetjeningsautomater 

til check-in, der anvendes til levering af 

banktjenester,  

 skal opfylde de i afdeling II fastsatte krav: 

 

Ændringsforslag  175 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VII – del A – nr. 1 – litra b 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) give oplysninger om 

tjenesteydelsens funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

som følger: 

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 

i) skal stilles til rådighed i et 

tilgængeligt webformat og i et elektronisk 

format, der ikke er et webdokument, idet 

de skal være opfattelige, anvendelige, 

forståelige og robuste i overensstemmelse 

med litra c) 

ii) der skal sikres alternativer til 

indhold, som ikke består af tekst 

ii) skal opliste og gøre rede for, 

hvordan tjenestens 

tilgængelighedsfunktioner anvendes i 

kombination med det relaterede 

terminaludstyr samt dens forenelighed 

med kompenserende teknologier 

iii) de elektroniske oplysninger, 

herunder de relaterede online 

applikationer, der er nødvendige i 

forbindelse med levering af 

tjenesteydelsen, skal leveres i 

overensstemmelse med litra c) 

iii) skal stilles til rådighed i alternative 

ikke-elektroniske formater efter 

anmodning. De alternative ikke-

elektroniske formater kan omfatte stor 

skrift, blindeskrift eller læseletformater 
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Ændringsforslag  176 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VII – del A – nr. 1 – litra c 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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 

c) gøre websteder og 

onlineapplikationer, som er nødvendige 

for leveringen af tjenesten, 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. 

 

Ændringsforslag  177 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VII – del A – nr. 1 – litra c a(nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) gøre tjenester, som er baseret på 

mobile enheder, herunder mobile 

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 

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. 
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Ændringsforslag  178 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VII – del A – nr. 1 – litra e 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) inkludere funktioner, praksis, 

politikker og procedurer og ændringer i 

udførelsen af den tjenesteydelse, der er 

rettet mod behovene hos personer med 

funktionelle begrænsninger 

e) inkludere funktioner, praksis, 

politikker og procedurer og ændringer i 

udførelsen af den tjenesteydelse, der er 

rettet mod behovene hos personer med 

handicap og personer med 

aldersrelaterede eller andre former for 

funktionsnedsættelser, ved at sikre 

navigation i hele dokumentet, dynamisk 

layout, mulighed for at synkronisere tekst 

og lydindhold, tekst-til-tale-teknologi, som 

muliggør alternative overførsler af 

indholdet samt interoperabilitet med en 

bred vifte af kompenserende teknologier 

på en sådan måde, at det er opfatteligt, 

forståeligt og anvendeligt samt 

maksimerer kompatibiliteten med 

nuværende og fremtidige brugeragenter. 

 

Ændringsforslag  179 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VII – del A – nr. 1 a 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Støttetjenester 

 Eventuelle støttetjenester (helpdeske, 

callcentre, teknisk støtte, relætjenester og 

uddannelsestjenester) skal fremlægge 

oplysninger om tilgængeligheden af 

tjenesten og dens kompatibilitet med 

kompenserende teknologier og tjenester 

ved hjælp af tilgængelige 

kommunikationsmidler for personer med 

handicap og personer med 

aldersrelaterede eller andre former for 

funktionsnedsættelser. 
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Ændringsforslag  180 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VII – del B – titel 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

B. Produkter B. Produkter skal være i 

overensstemmelse med afdeling I 

Ændringsforslag  181 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VIII – titel 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

E-handel E-handel, produktwebsider og 

tjenesteydere, medier, nyhedswebsider, 

onlineplatforme og sociale medier. 

Ændringsforslag  182 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VIII – del A – nr. 1 – litra a 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a)  give oplysninger om 

tjenesteydelsens funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

som følger: 

a) 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 

i) skal stilles til rådighed i et 

tilgængeligt webformat, idet de skal være 

opfattelige, anvendelige, forståelige og 

robuste i overensstemmelse med litra b) 

ii) der skal sikres alternativer til 

indhold, som ikke består af tekst 

ii) skal opliste og gøre rede for, 

hvordan tjenestens 

tilgængelighedsfunktioner anvendes og 

dens komplementaritet med en bred vifte 

af kompenserende teknologier 

iii) de elektroniske oplysninger, 

herunder de relaterede online 

 



 

RR\1125427DA.docx 397/406 PE597.391v02-00 

 DA 

applikationer, der er nødvendige i 

forbindelse med levering af 

tjenesteydelsen, skal leveres i 

overensstemmelse med litra b) 

 

Ændringsforslag  183 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VIII – del A – nr. 1 – litra b 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) 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 

b) gøre websteder og 

onlineapplikationer, som er nødvendige 

for leveringen af tjenesten, 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. 

 

Ændringsforslag  184 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VIII – del A – nr. 1 – litra b a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) 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 
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robust måde, der fremmer 

interoperabilitet med en bred vifte af 

brugeragenter og kompenserende 

teknologier, som findes på EU-plan og 

internationalt plan. 

 

Ændringsforslag  185 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VIII – del A – nr. 1 – litra b b (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 bb) 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 

 

Ændringsforslag  186 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VIII – del A – nr. 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 kompatibilitet med 

kompenserende teknologier og tjenester 

ved hjælp af tilgængelige 

kommunikationsmidler for personer med 

handicap og personer med 

aldersrelaterede eller andre former for 

funktionsnedsættelser. 
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Ændringsforslag  187 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VIII a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 AFDELING VIIIa 

 Indkvarteringstjenester 

 A. Tjenesteydelser 

 1.  Levering af tjenesteydelser med 

henblik på at maksimere deres forventede 

anvendelse af personer med handicap og 

personer med aldersrelaterede eller andre 

former for funktionsnedsættelser, skal 

opnås ved at: 

 a) give oplysninger om 

tjenesteydelsens funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

som følger: 

 i) skal stilles til rådighed i et 

tilgængeligt webformat, idet de skal være 

opfattelige, anvendelige, forståelige og 

robuste i overensstemmelse med litra b) 

 ii) skal opliste og gøre rede for, 

hvordan tjenestens 

tilgængelighedsfunktioner anvendes og 

dens komplementaritet med en bred vifte 

af kompenserende teknologier 

 b) gøre websteder og 

onlineapplikationer, som er nødvendige 

for leveringen af tjenesten, 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. 

 c) gøre tjenester, som er baseret på 

mobile enheder, herunder mobile 
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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 

XI 

 f) alle fællesområder (reception, 

indgang, faciliteter til fritidsformål, 

konferencelokaler m.v.) 

 g)  lokaler i overensstemmelse med 

kravene i afsnit XI, mens 

minimumsantallet af tilgængelige lokaler 

pr. bygning skal være: 

 - ét tilgængeligt lokale for 

bygninger med færre end 20 lokaler i alt 

 - 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 
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tjenesten og dens kompatibilitet med 

kompenserende teknologier og tjenester 

ved hjælp af tilgængelige 

kommunikationsmidler for personer med 

handicap og personer med 

aldersrelaterede eller andre former for 

funktionsnedsættelser. 

 

Ændringsforslag  188 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – del B – nr. 1 – litra e 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) 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 

e) gøre websteder og 

onlineapplikationer, som er nødvendige 

for leveringen af tjenesten, 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. 

 

Ændringsforslag  189 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – del B – nr. 1 – litra e a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ea)  gøre tjenester, som er baseret på 

mobile enheder, herunder mobile 

applikationer, som er nødvendige for 

leveringen af tjenesterne, 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 
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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 

 

Ændringsforslag  190 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – del B – nr. 1 – litra f 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) sørge for tilgængelige oplysninger 

for at lette komplementariteten med 

kompenserende tjenesteydelser 

f) sørge for tilgængelige oplysninger 

for at lette komplementariteten med 

kompenserende tjenesteydelser og 

teknologier, herunder høreteknologier 

som høreapparater, teleslynge, 

øresneglsimplantater og høretekniske 

hjælpemidler 

 

Ændringsforslag  191 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling X – titel 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Tilgængelighedskrav med henblik på 

artikel 3, stk. 10, for så vidt angår det 

bebyggede miljø, hvor de tjenesteydelser, 

der er omfattet af dette direktivs 

anvendelsesområde, leveres 

tilgængelighedskrav med henblik på artikel 

3, stk. 10, for så vidt angår det bebyggede 

miljø, hvor de produkter og 

tjenesteydelser, der er omfattet af dette 

direktivs anvendelsesområde, leveres 

 

Ændringsforslag  192 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling X – litra g 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

g) anvendelse af udstyr og faciliteter, 

der anvendes til levering af tjenesteydelsen 

g) anvendelse af udstyr og faciliteter, 

der anvendes til levering af produktet eller 

tjenesteydelsen 
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