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Ändringsförslag 164
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, Marlene Mizzi, 
Brando Benifei, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Lucy Anderson, Nicola Danti, 
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande 
rättigheterna, särskilt artikel 26,

Or. en

Ändringsförslag 165
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Liisa 
Jaakonsaari, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Syftet med detta direktiv är att 
bidra till en välfungerande inre marknaden
genom att tillnärma medlemsstaternas lagar 
och andra författningar och genom att 
undanröja hinder för den fria rörligheten 
för vissa tillgängliga produkter och 
tjänster. Detta kommer att öka tillgången 
på tillgängliga produkter och tjänster på 
den inre marknaden.

(1) Syftet med detta direktiv är att 
bidra till en välfungerande inre marknad
genom att tillnärma medlemsstaternas lagar 
och andra författningar och genom att 
undanröja hinder för den fria rörligheten 
för tillgängliga produkter och tjänster. 
Detta kommer att öka tillgången på 
tillgängliga produkter och tjänster på den 
inre marknaden.

Or. en

Motivering

Anpassning till direktivets titel.
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Ändringsförslag 166
Edward Czesak

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Efterfrågan på tillgängliga 
produkter och tjänster är stor och antalet 
personer med funktionsnedsättning 
och/eller funktionsbegränsning kommer att 
öka avsevärt allt eftersom befolkningen i 
Europeiska unionen blir äldre. En miljö där 
produkter och tjänster är mer tillgängliga 
underlättar självständigt boende och ger 
möjlighet till ett samhälle som i högre grad 
är till för alla.

(2) Efterfrågan på tillgängliga 
produkter och tjänster är stor och antalet 
personer med funktionsnedsättning 
och/eller funktionsbegränsning kommer att 
öka avsevärt allt eftersom befolkningen i 
Europeiska unionen blir äldre. En miljö där 
produkter och tjänster är mer tillgängliga 
underlättar självständigt boende för 
personer med funktionsnedsättning och 
ger möjlighet till ett samhälle som i högre 
grad är till för alla. Andra personer, som 
också har någon fysisk, psykisk, 
intellektuell eller sensorisk 
funktionsnedsättning, åldersrelaterad 
funktionsnedsättning eller annan 
nedsättning på grund av kroppens 
funktion, varaktig eller tillfällig, som i 
samspel med olika hinder leder till 
begränsad tillgång till produkter och 
tjänster och till en situation som kräver 
anpassning av dessa produkter och 
tjänster efter personernas särskilda behov, 
skulle också kunna gynnas av mer 
tillgängliga produkter och tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 167
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Kvinnor och flickor med 
funktionsnedsättning utsätts för flera 
former av diskriminering, vilket 
ytterligare påverkar produkters och 
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tjänsters tillgänglighet. Därför är det 
nödvändigt att medlemsstaterna utgår 
från ett jämställdhetsperspektiv när de 
fattar beslut om åtgärder och krav på 
tillgänglighet och ett ökat deltagande på 
den inre marknaden för personer med 
funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 168
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Skillnaderna mellan de olika lagar 
och andra författningar när det gäller 
produkters och tjänsters tillgänglighet för 
personer med funktionsbegränsning, 
inbegripet personer med 
funktionsnedsättning, som 
medlemsstaterna har antagit skapar hinder 
för den fria rörligheten för sådana 
produkter och tjänster och snedvrider 
konkurrensen på den inre marknaden. 
Ekonomiska aktörer, särskilt små och 
medelstora företag, drabbas särskilt mycket 
av sådana hinder.

(3) Skillnaderna mellan de olika lagar 
och andra författningar när det gäller vissa
produkters och tjänsters tillgänglighet för 
personer med funktionsnedsättning, som 
medlemsstaterna har antagit skapar hinder 
för den fria rörligheten för sådana 
produkter och tjänster och snedvrider 
konkurrensen på den inre marknaden. 
Ekonomiska aktörer, särskilt små och 
medelstora företag, drabbas särskilt mycket 
av sådana hinder.

Or. en

Ändringsförslag 169
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Skillnaderna mellan de olika lagar 
och andra författningar när det gäller 
produkters och tjänsters tillgänglighet för 

(3) Skillnaderna mellan de olika lagar 
och andra författningar när det gäller vissa
produkters och tjänsters tillgänglighet för 
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personer med funktionsbegränsning, 
inbegripet personer med 
funktionsnedsättning, som 
medlemsstaterna har antagit skapar hinder 
för den fria rörligheten för sådana 
produkter och tjänster och snedvrider 
konkurrensen på den inre marknaden. 
Ekonomiska aktörer, särskilt små och 
medelstora företag, drabbas särskilt mycket 
av sådana hinder.

personer med funktionsnedsättning, som 
medlemsstaterna har antagit skapar hinder 
för den fria rörligheten för sådana 
produkter och tjänster och snedvrider 
konkurrensen på den inre marknaden. 
Ekonomiska aktörer, särskilt små och 
medelstora företag, drabbas särskilt mycket 
av sådana hinder.

Or. en

Ändringsförslag 170
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Skillnaderna mellan de olika lagar 
och andra författningar när det gäller 
produkters och tjänsters tillgänglighet för 
personer med funktionsbegränsning, 
inbegripet personer med 
funktionsnedsättning, som 
medlemsstaterna har antagit skapar hinder 
för den fria rörligheten för sådana 
produkter och tjänster och snedvrider 
konkurrensen på den inre marknaden. 
Ekonomiska aktörer, särskilt små och 
medelstora företag, drabbas särskilt mycket 
av sådana hinder.

(3) Skillnaderna mellan de olika lagar 
och andra författningar när det gäller 
produkters och tjänsters tillgänglighet för 
personer med funktionsbegränsning och
personer med funktionsnedsättning som 
medlemsstaterna har antagit skapar hinder 
för den fria rörligheten för sådana 
produkter och tjänster och snedvrider 
konkurrensen på den inre marknaden. 
Ekonomiska aktörer, särskilt små och 
medelstora företag, drabbas särskilt mycket 
av sådana hinder.

Or. en

Motivering

Man bör bibehålla hänvisningarna till ”personer med funktionsbegränsning” och ”personer 
med funktionsnedsättning” för att visa att en mycket större del av befolkningen kommer att 
omfattas av direktivet. Även när man bedömer de uppskattade kostnaderna och vinsterna, bör 
man beakta hela den befolkning som använder sig av tillgängliga produkter och tjänster.
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Ändringsförslag 171
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Skillnaderna mellan de olika lagar 
och andra författningar när det gäller 
produkters och tjänsters tillgänglighet för 
personer med funktionsbegränsning, 
inbegripet personer med 
funktionsnedsättning, som 
medlemsstaterna har antagit skapar hinder 
för den fria rörligheten för sådana 
produkter och tjänster och snedvrider 
konkurrensen på den inre marknaden. 
Ekonomiska aktörer, särskilt små och 
medelstora företag, drabbas särskilt mycket 
av sådana hinder.

(3) Skillnaderna mellan de olika lagar 
och andra författningar när det gäller 
produkters och tjänsters tillgänglighet för 
personer med funktionsbegränsning och
personer med funktionsnedsättning som 
medlemsstaterna har antagit skapar hinder 
för den fria rörligheten för sådana 
produkter och tjänster och snedvrider 
konkurrensen på den inre marknaden. 
Ekonomiska aktörer, särskilt små och 
medelstora företag, drabbas särskilt mycket 
av sådana hinder.

Or. en

Ändringsförslag 172
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) På grund av skillnader i de 
nationella tillgänglighetskraven mellan 
länderna hindras särskilt enskilda 
företagare, små och medelstora företag och 
mikroföretag, från att delta i affärsprojekt 
utanför den inhemska marknaden. De 
nationella, eller till och med regionala eller 
lokala, tillgänglighetskrav som 
medlemsstaterna har infört skiljer sig för 
närvarande åt både vad gäller täckning och 
detaljnivå. Dessa skillnader har negativ 
inverkan på konkurrenskraft och tillväxt, 
på grund av de extrakostnader som 

(4) På grund av skillnader i de 
nationella tillgänglighetskraven mellan 
länderna hindras särskilt enskilda 
företagare, små och medelstora företag och 
mikroföretag, från att delta i affärsprojekt 
utanför den inhemska marknaden. De 
nationella, eller till och med regionala eller 
lokala, tillgänglighetskrav som 
medlemsstaterna har infört skiljer sig för 
närvarande åt både vad gäller täckning och 
detaljnivå.
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uppstår för att utveckla och marknadsföra 
tillgängliga produkter och tjänster för 
varje nationell marknad.

Or. en

Ändringsförslag 173
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att den inre marknaden ska 
fungera väl är det nödvändigt att tillnärma 
de nationella åtgärderna på unionsnivå för 
att sätta stopp för splittringen på 
marknaden för tillgängliga produkter och 
tjänster, för att skapa stordriftsfördelar, för 
att underlätta handel och rörlighet över 
gränserna och för att hjälpa ekonomiska 
aktörer att koncentrera resurser på 
innovation i stället för att använda dem till 
att uppfylla splittrade rättsliga krav i 
unionen.

(6) För att den inre marknaden ska 
fungera väl är det nödvändigt att tillnärma 
de nationella åtgärderna på unionsnivå för 
att sätta stopp för splittringen på 
marknaden för tillgängliga produkter och 
tjänster, för att skapa stordriftsfördelar, för 
att underlätta handel och rörlighet över 
gränserna, fri rörlighet för produkter och 
tjänster samt personer, inbegripet 
personer med funktionsnedsättning och 
för att hjälpa ekonomiska aktörer att 
koncentrera resurser på innovation i stället 
för att använda dem till att uppfylla 
splittrade rättsliga krav i unionen.

Or. it

Ändringsförslag 174
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att den inre marknaden ska 
fungera väl är det nödvändigt att tillnärma 
de nationella åtgärderna på unionsnivå för 
att sätta stopp för splittringen på 
marknaden för tillgängliga produkter och 

(6) För att den inre marknaden ska 
fungera väl är det nödvändigt att tillnärma 
de nationella åtgärderna på unionsnivå för 
att sätta stopp för splittringen på 
marknaden för tillgängliga produkter och 
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tjänster, för att skapa stordriftsfördelar, för 
att underlätta handel och rörlighet över 
gränserna och för att hjälpa ekonomiska 
aktörer att koncentrera resurser på 
innovation i stället för att använda dem till 
att uppfylla splittrade rättsliga krav i 
unionen.

tjänster, för att skapa stordriftsfördelar, för 
att underlätta handel över gränserna, fri 
rörlighet för produkter och tjänster, fri 
rörlighet för personer samt rörlighet, och 
för att hjälpa ekonomiska aktörer att 
koncentrera resurser på innovation i stället 
för att använda dem till att uppfylla 
splittrade rättsliga krav i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 175
Jiří Pospíšil

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att den inre marknaden ska 
fungera väl är det nödvändigt att tillnärma 
de nationella åtgärderna på unionsnivå för 
att sätta stopp för splittringen på 
marknaden för tillgängliga produkter och 
tjänster, för att skapa stordriftsfördelar, för 
att underlätta handel och rörlighet över 
gränserna och för att hjälpa ekonomiska 
aktörer att koncentrera resurser på 
innovation i stället för att använda dem till 
att uppfylla splittrade rättsliga krav i 
unionen.

(6) För att den inre marknaden ska 
fungera väl är det nödvändigt att tillnärma 
de nationella åtgärderna på unionsnivå för 
att sätta stopp för splittringen på 
marknaden för tillgängliga produkter och 
tjänster, för att skapa stordriftsfördelar, för 
att underlätta handel och rörlighet över 
gränserna och för att hjälpa ekonomiska 
aktörer att koncentrera resurser på 
innovation i stället för att använda dem till 
att täcka kostnaderna på grund av 
splittrad lagstiftning.

Or. cs

Ändringsförslag 176
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Fördelarna med att 
tillgänglighetskraven harmoniseras när det 
gäller den inre marknaden har visats 
genom tillämpning av Europaparlamentets 

(7) Fördelarna med att 
tillgänglighetskraven harmoniseras när det 
gäller den inre marknaden har visats i de 
fall där Europaparlamentets och rådets 
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och rådets direktiv 2014/33/EU om hissar31

och Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 661/200932inom 
transportområdet.

direktiv 2014/33/EU om hissar31 och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 661/200932 inom transportområdet 
har tillämpats fullt ut och konsekvent.

__________________ __________________

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/33/EU av den 26 februari 2014 om 
harmonisering av medlemsstaternas 
lagstiftning om tillhandahållande på 
marknaden av hissar och 
säkerhetskomponenter till hissar (EUT L 
96, 29.3.2014, s. 251).

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/33/EU av den 26 februari 2014 om 
harmonisering av medlemsstaternas 
lagstiftning om tillhandahållande på 
marknaden av hissar och 
säkerhetskomponenter till hissar (EUT L 
96, 29.3.2014, s. 251).

32 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 661/2009 av den 13 juli 
2009 om krav för typgodkännande av 
allmän säkerhet hos motorfordon och deras 
släpvagnar samt av de system, 
komponenter och separata tekniska enheter 
som är avsedda för dem (EUT L 200, 
31.7.2009, s. 1).

32 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 661/2009 av den 13 juli 
2009 om krav för typgodkännande av 
allmän säkerhet hos motorfordon och deras 
släpvagnar samt av de system, 
komponenter och separata tekniska enheter 
som är avsedda för dem (EUT L 200, 
31.7.2009, s. 1).

Or. it

Ändringsförslag 177
Edward Czesak

Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Definitionen av personer med 
funktionsnedsättning och omfattningen 
av tillhörande tillgänglighetskrav bör inte 
påverka de definitioner av personer med 
funktionshinder och personer med nedsatt 
rörlighet som används för EU:s 
sektoriella lagstiftning och 
tillgänglighetskraven i denna.

Or. en

Ändringsförslag 178
Igor Šoltes
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Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) När konventionen träder i kraft i 
medlemsstaternas nationella rättsordning 
innebär det att kompletterande nationella 
bestämmelser om tillgänglighet för 
produkter och tjänster måste antas, vilket 
utan unionens åtgärder skulle öka 
skillnaderna ytterligare mellan de 
nationella bestämmelserna.

(13) När konventionen träder i kraft i 
medlemsstaternas nationella rättsordning 
innebär det att kompletterande nationella 
bestämmelser om tillgänglighet för 
produkter, tjänster och den bebyggda 
miljön när det gäller tillhandahållande av 
varor och tjänster måste antas, vilket utan 
unionens åtgärder skulle öka skillnaderna 
ytterligare mellan de nationella 
bestämmelserna.

Or. en

Ändringsförslag 179
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) När konventionen träder i kraft i 
medlemsstaternas nationella rättsordning 
innebär det att kompletterande nationella 
bestämmelser om tillgänglighet för 
produkter och tjänster måste antas, vilket 
utan unionens åtgärder skulle öka 
skillnaderna ytterligare mellan de 
nationella bestämmelserna.

(13) När konventionen träder i kraft i 
medlemsstaternas nationella rättsordning 
innebär det att kompletterande nationella 
bestämmelser om tillgänglighet för 
produkter och tjänster och den bebyggda 
miljön när det gäller tillhandahållande av 
varor och tjänster måste antas, vilket utan 
unionens åtgärder skulle öka skillnaderna 
ytterligare mellan de nationella 
bestämmelserna.

Or. en

Motivering

Direktivet bör innehålla obligatoriska bestämmelser om den bebyggda miljön avseende de 
produkter och tjänster som lagen omfattar. Genom att göra den bebyggda miljön tillgänglig 
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kommer det att bli lättare för medlemsstaterna att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 9 i 
Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag 180
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) När konventionen träder i kraft i 
medlemsstaternas nationella rättsordning 
innebär det att kompletterande nationella 
bestämmelser om tillgänglighet för
produkter och tjänster måste antas, vilket 
utan unionens åtgärder skulle öka 
skillnaderna ytterligare mellan de 
nationella bestämmelserna.

(13) När konventionen träder i kraft i 
medlemsstaternas nationella rättsordning 
innebär det att kompletterande nationella 
bestämmelser, inbegripet för den 
bebyggda miljön, som rör 
tillhandahållandet av produkter och 
tjänster måste antas, vilket utan unionens 
åtgärder skulle öka skillnaderna ytterligare 
mellan de nationella bestämmelserna.

Or. en

Ändringsförslag 181
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Produkter och tjänster som omfattas 
av detta direktiv är resultatet av en 
undersökning som genomfördes samtidigt 
som konsekvensbedömningen utarbetades 
och där man fastställde vilka produkter och 
tjänster som är relevanta för personer med 
funktionsbegränsning, inbegripet 
personer med funktionsnedsättning och 
äldre personer, och för vilka 
medlemsstaterna har antagit eller sannolikt 
kommer att anta olika nationella 
tillgänglighetskrav.

(16) Produkter och tjänster som omfattas 
av detta direktiv är resultatet av en 
undersökning som genomfördes samtidigt 
som konsekvensbedömningen utarbetades 
och där man fastställde vilka produkter och 
tjänster som är relevanta för personer med 
funktionsnedsättning och äldre personer, 
och för vilka medlemsstaterna har antagit 
eller sannolikt kommer att anta olika 
nationella tillgänglighetskrav.

Or. en
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Ändringsförslag 182
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Produkter och tjänster som omfattas 
av detta direktiv är resultatet av en 
undersökning som genomfördes samtidigt 
som konsekvensbedömningen utarbetades 
och där man fastställde vilka produkter och 
tjänster som är relevanta för personer med 
funktionsbegränsning, inbegripet personer 
med funktionsnedsättning och äldre 
personer, och för vilka medlemsstaterna 
har antagit eller sannolikt kommer att anta 
olika nationella tillgänglighetskrav.

(16) Produkter och tjänster som omfattas 
av detta direktiv är resultatet av en 
undersökning som genomfördes samtidigt 
som konsekvensbedömningen utarbetades 
och där man fastställde vilka produkter och 
tjänster som är relevanta för personer med 
funktionsbegränsning, äldre personer och
personer med funktionsnedsättning, och för 
vilka medlemsstaterna har antagit eller 
sannolikt kommer att anta olika nationella 
tillgänglighetskrav.

Or. en

Motivering

Man bör bibehålla hänvisningarna till ”personer med funktionsbegränsning” och ”personer 
med funktionsnedsättning” för att visa att en mycket större del av befolkningen kommer att 
omfattas av direktivet. Även när man bedömer de uppskattade kostnaderna och vinsterna, bör 
man beakta hela den befolkning som använder sig av tillgängliga produkter och tjänster.

Ändringsförslag 183
Morten Løkkegaard

Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2010/13/EU1a fastställs ett antal 
skyldigheter för leverantörer av 
audiovisuella medietjänster. Det är därför 
mer lämpligt att inkludera 
tillgänglighetskrav i direktiv 2010/13/EU. 
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Det direktivet omfattar dock inte 
webbplatser och mobilbaserade tjänster. 
Det är därför lämpligt att inkludera dem i 
detta direktiv.

__________________

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/13/EU av den 10 mars 2010 om 
samordning av vissa bestämmelser som 
fastställs i medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om tillhandahållande 
av audiovisuella medietjänster (direktiv 
om audiovisuella medietjänster) (EUT L 
95, 15.4.2010, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 184
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Varje produkt och tjänst måste 
uppfylla de tillgänglighetskrav som anges i 
artikel 3 och som förtecknas i bilaga I för 
att vara tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning och äldre personer. 
E-handelns tillgänglighetsskyldigheter 
gäller också internetförsäljning av tjänster 
enligt artikel 1.2 a–e i detta direktiv.

(17) Varje produkt och tjänst som 
omfattas av detta direktiv måste uppfylla 
de tillgänglighetskrav som anges i artikel 3 
och som förtecknas i bilaga I för att vara 
tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning. E-handelns 
tillgänglighetsskyldigheter gäller också 
internetförsäljning av tjänster enligt artikel 
1.2 a–e i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 185
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Förslag till direktiv
Skäl 17
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Varje produkt och tjänst måste 
uppfylla de tillgänglighetskrav som anges i 
artikel 3 och som förtecknas i bilaga I för 
att vara tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning och äldre personer. E-
handelns tillgänglighetsskyldigheter gäller 
också internetförsäljning av tjänster enligt 
artikel 1.2 a–e i detta direktiv.

(17) Varje produkt och tjänst som 
omfattas av detta direktiv och som släpps 
ut på marknaden efter det att detta 
direktiv har börjat tillämpas måste 
uppfylla de tillgänglighetskrav som anges i 
artikel 3 och som förtecknas i bilaga I för 
att vara tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning och äldre personer. E-
handelns tillgänglighetsskyldigheter gäller 
också internetförsäljning av tjänster enligt 
artikel 1.2 a–e i detta direktiv.

Or. de

Motivering

Det bör förtydligas att detta direktiv endast avser nya produkter och tjänster och bara sådana 
som omfattas av detta direktiv.

Ändringsförslag 186
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Det är nödvändigt att införa 
tillgänglighetskraven på det sätt som är 
minst betungande för de ekonomiska 
aktörerna och medlemsstaterna, framför 
allt genom att endast inbegripa de 
produkter och tjänster som noggrant har 
valts ut.

(18) Kraven som fastställs i detta 
direktiv måste säkerställa att alla kan 
delta fullt ut på den inre marknaden, 
inbegripet den bebyggda miljön, och 
sträva efter att minska hindren som 
personer med funktionsnedsättning ställs 
inför så att en välfungerande inre 
marknad, rättvisa levnadsvillkor och 
tillgänglighet i samhället inom hela 
unionen kan säkerställas. Genom att öka 
deltagandet på den inre marknaden för 
alla kommer de ekonomiska aktörerna att 
kunna finna nya affärsmöjligheter.

Or. en
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Ändringsförslag 187
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Det är nödvändigt att införa 
tillgänglighetskraven på det sätt som är 
minst betungande för de ekonomiska 
aktörerna och medlemsstaterna, framför 
allt genom att endast inbegripa de 
produkter och tjänster som noggrant har 
valts ut.

(18) Det är nödvändigt att införa 
tillgänglighetskraven, som ger alla 
personer möjlighet att fullt ut använda de 
produkter, tjänster och infrastrukturer 
som omfattas av detta direktiv, på det sätt 
som är minst betungande för de 
ekonomiska aktörerna och 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 188
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Det är nödvändigt att införa 
tillgänglighetskraven på det sätt som är 
minst betungande för de ekonomiska 
aktörerna och medlemsstaterna, framför 
allt genom att endast inbegripa de 
produkter och tjänster som noggrant har 
valts ut.

(18) Dels är det nödvändigt att införa 
tillgänglighetskraven på det sätt som är 
minst betungande för de ekonomiska 
aktörerna och medlemsstaterna, framför 
allt genom att endast inbegripa de 
produkter och tjänster som noggrant har 
valts ut och som släpps ut på marknaden 
efter det att detta direktiv har börjat 
tillämpas. Dels är det nödvändigt att se till 
att de ekonomiska aktörerna kan 
genomföra de tillgänglighetskrav som 
fastställs i detta direktiv på ett effektivt 
sätt, särskilt genom att hänsyn tas till 
livslängden hos 
självbetjäningsterminalerna, 
biljettförsäljningsautomaterna och 
incheckningsautomaterna. Dessutom bör 
hänsyn tas till de små och medelstora 
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företagens särskilda ställning på EU:s 
inre marknad.

Or. de

Motivering

Det bör förtydligas att detta direktiv endast avser nya produkter och tjänster. Dessutom är 
automater mycket dyra att anskaffa, och hänsyn bör därför tas till deras livslängd.

Ändringsförslag 189
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc 
Tarabella

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Det är nödvändigt att införa 
tillgänglighetskraven på det sätt som är 
minst betungande för de ekonomiska 
aktörerna och medlemsstaterna, framför 
allt genom att endast inbegripa de 
produkter och tjänster som noggrant har 
valts ut.

(18) Det är nödvändigt att införa de 
tillgänglighetskrav som ger alla personer 
möjlighet att fullt ut använda de 
produkter, tjänster och infrastrukturer, 
inbegripet den bebyggda miljön, som 
omfattas av detta direktiv på det sätt som 
är minst betungande för de ekonomiska 
aktörerna och medlemsstaterna, framför 
allt genom att endast inbegripa de 
produkter och tjänster som noggrant har 
valts ut.

Or. en

Ändringsförslag 190
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Det är nödvändigt att införa 
tillgänglighetskraven på det sätt som är 

(18) Det är nödvändigt att införa 
tillgänglighetskraven på det sätt som är 
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minst betungande för de ekonomiska 
aktörerna och medlemsstaterna, framför 
allt genom att endast inbegripa de 
produkter och tjänster som noggrant har 
valts ut.

minst betungande för de ekonomiska 
aktörerna och medlemsstaterna, framför 
allt genom att endast inbegripa de 
produkter och tjänster som noggrant har 
valts ut. Därför bör mikroföretag, på 
grund av deras storlek, resurser och 
karaktär, inte vara skyldiga att uppfylla 
tillgänglighetskraven i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 191
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Det är nödvändigt att införa 
tillgänglighetskraven på det sätt som är 
minst betungande för de ekonomiska 
aktörerna och medlemsstaterna, framför 
allt genom att endast inbegripa de 
produkter och tjänster som noggrant har 
valts ut.

(18) Det är nödvändigt att införa 
tillgänglighetskraven på det sätt som är 
mest effektivt och minst betungande för de 
ekonomiska aktörerna och 
medlemsstaterna, framför allt genom att 
endast inbegripa de produkter och tjänster 
som noggrant har valts ut.

Or. en

Ändringsförslag 192
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Det är därför nödvändigt att 
specificera tillgänglighetskrav för 
produkter och tjänster som omfattas av 
detta direktivs tillämpningsområde och 
som släpps ut på marknaden, så att den fria 
rörligheten på den inre marknaden kan 
garanteras.

(19) Det är därför nödvändigt att 
specificera tillgänglighetskrav för 
produkter och tjänster samt den bebyggda 
miljö som är kopplad till 
tillhandahållandet av dessa produkter och 
tjänster som omfattas av detta direktivs 
tillämpningsområde och som släpps ut på 
marknaden, så att den fria rörligheten på 
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den inre marknaden och personers rörlighet 
kan garanteras.

Or. en

Ändringsförslag 193
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Det är därför nödvändigt att 
specificera tillgänglighetskrav för 
produkter och tjänster som omfattas av 
detta direktivs tillämpningsområde och 
som släpps ut på marknaden, så att den fria 
rörligheten på den inre marknaden kan 
garanteras.

(19) Det är därför nödvändigt att 
specificera tillgänglighetskrav för 
produkter och tjänster samt den bebyggda 
miljö som är kopplad till 
tillhandahållandet av dessa produkter och 
tjänster som omfattas av detta direktivs 
tillämpningsområde och som släpps ut på 
marknaden, så att den fria rörligheten på 
den inre marknaden kan garanteras.

Or. en

Motivering

Direktivet bör innehålla obligatoriska bestämmelser om den bebyggda miljön avseende de 
produkter och tjänster som lagen omfattar. Genom att göra den bebyggda miljön tillgänglig 
kommer det att bli lättare för medlemsstaterna att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 9 i 
Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag 194
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Det är därför nödvändigt att 
specificera tillgänglighetskrav för 
produkter och tjänster som omfattas av 

(19) Det är därför nödvändigt att 
specificera tillgänglighetskrav för 
produkter och tjänster som omfattas av 
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detta direktivs tillämpningsområde och 
som släpps ut på marknaden, så att den fria 
rörligheten på den inre marknaden kan 
garanteras.

detta direktivs tillämpningsområde och 
som släpps ut på marknaden och för den 
bebyggda miljö kopplad till 
tillhandahållandet av dessa produkter och 
tjänster, så att den fria rörligheten på den 
inre marknaden kan garanteras.

Or. it

Ändringsförslag 195
Edward Czesak

Förslag till direktiv
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) För att säkerställa en bättre 
fungerande inre marknad bör de 
nationella myndigheterna använda de 
tillgänglighetskrav som fastställs i detta 
direktiv vid tillämpningen av de 
tillgänglighetsrelaterade bestämmelser i 
den unionslagstiftning som avses i detta 
direktiv. Detta direktiv bör dock inte 
ändra den obligatoriska eller frivilliga 
karaktären hos bestämmelser i denna 
andra unionslagstiftning. När 
tillgänglighetskrav tillämpas enligt andra 
rättsakter bör detta direktiv således 
säkerställa att samma krav gäller i hela 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 196
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) I kommissionens förslag till
Europaparlamentets och rådets direktiv34

(21) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2016/201234 ingår 
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ingår tillgänglighetskrav för vissa av de 
offentliga myndigheternas webbplatser. 
Dessutom föreslås i direktivet att en grund 
för en övervaknings- och 
rapporteringsmetod upprättas för att 
kontrollera att berörda webbplatser 
uppfyller kraven i direktivet. Såväl 
tillgänglighetskraven som övervaknings-
och rapporteringsmetoden som ingår i 
direktivet ska gälla offentliga myndigheters 
webbplatser. För att säkerställa att de 
berörda myndigheterna genomför samma 
tillgänglighetskrav oavsett typen av 
reglerad webbplats, bör 
tillgänglighetskraven som anges i detta 
direktiv vara anpassade till dem i förslaget 
till direktiv om tillgängligheten till 
offentliga myndigheters webbplatser. E-
handelsverksamhet på den offentliga 
sektorns webbplatser som inte omfattas av 
det direktivet, omfattas av detta förslag, för 
att säkerställa att internetförsäljningen av 
produkter och tjänster är tillgänglig för 
personer med funktionsnedsättning och 
äldre personer, oavsett om det handlar om 
offentlig eller privat försäljning.

tillgänglighetskrav för alla offentliga 
myndigheters webbplatser och mobila 
applikationer. Det direktivet innehåller 
dock en specifik förteckning över 
undantag eftersom det orsakar en 
oproportionerlig börda att göra visst 
innehåll på webbplatser och vissa typer av
webbplatser fullt tillgängliga. Dessutom 
upprättas enligt direktivet en grund för en 
övervaknings- och rapporteringsmetod för 
att kontrollera att berörda webbplatser och 
mobila applikationer uppfyller kraven i 
direktivet. Såväl tillgänglighetskraven som 
övervaknings- och rapporteringsmetoden 
som ingår i direktivet ska gälla offentliga 
myndigheters webbplatser och mobila 
applikationer. För att säkerställa att de 
berörda myndigheterna genomför samma 
tillgänglighetskrav oavsett typen av 
reglerad webbplats och mobil applikation, 
bör tillgänglighetskraven som anges i detta 
direktiv vara anpassade till dem i direktiv 
(EU)2016/2012. E-handelsverksamhet på 
den offentliga sektorns webbplatser som 
inte omfattas av det direktivet, omfattas av 
detta direktiv, för att säkerställa att 
internetförsäljningen av produkter och 
tjänster är tillgänglig för personer med 
funktionsnedsättning och äldre personer, 
oavsett om det handlar om offentlig eller 
privat försäljning.

__________________ __________________

34 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets direktiv om tillgängligheten till
offentliga myndigheters webbplatser, 
COM(2012) 721.

34 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/2012 av den 26 oktober 2016
om tillgänglighet avseende offentliga 
myndigheters webbplatser och mobila 
applikationer (EUT L 327, 2.12.2016, 
s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 197
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Skäl 21
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) I kommissionens förslag till
Europaparlamentets och rådets direktiv34

ingår tillgänglighetskrav för vissa av de 
offentliga myndigheternas webbplatser. 
Dessutom föreslås i direktivet att en grund 
för en övervaknings- och 
rapporteringsmetod upprättas för att 
kontrollera att berörda webbplatser 
uppfyller kraven i direktivet. Såväl 
tillgänglighetskraven som övervaknings-
och rapporteringsmetoden som ingår i 
direktivet ska gälla offentliga myndigheters 
webbplatser. För att säkerställa att de 
berörda myndigheterna genomför samma 
tillgänglighetskrav oavsett typen av 
reglerad webbplats, bör 
tillgänglighetskraven som anges i detta 
direktiv vara anpassade till dem i förslaget 
till direktiv om tillgängligheten till 
offentliga myndigheters webbplatser. E-
handelsverksamhet på den offentliga 
sektorns webbplatser som inte omfattas av 
det direktivet, omfattas av detta förslag, 
för att säkerställa att internetförsäljningen 
av produkter och tjänster är tillgänglig för 
personer med funktionsnedsättning och 
äldre personer, oavsett om det handlar om 
offentlig eller privat försäljning.

(21) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2016/210234 ingår 
tillgänglighetskrav för alla webbplatser för 
offentliga myndigheter. Dessutom 
upprättas enligt direktivet en grund för en 
övervaknings- och rapporteringsmetod för 
att kontrollera att berörda webbplatser och 
mobila applikationer uppfyller kraven i 
direktivet. Såväl tillgänglighetskraven som 
övervaknings- och rapporteringsmetoden 
som ingår i direktivet ska gälla offentliga 
myndigheters webbplatser och mobila 
applikationer. För att säkerställa att de 
berörda myndigheterna genomför samma 
tillgänglighetskrav oavsett typen av 
reglerad webbplats och mobil applikation, 
bör tillgänglighetskraven som anges i detta 
direktiv vara anpassade till dem i direktiv 
(EU) 2016/2012. E-handelsverksamhet på 
den offentliga sektorns webbplatser och 
mobila applikationer som inte omfattas av 
direktiv (EU) 2016/2012 omfattas av det 
här direktivet, för att säkerställa att 
internetförsäljningen av produkter och 
tjänster är tillgänglig för personer med 
funktionsnedsättning, oavsett om det 
handlar om offentlig eller privat 
försäljning.

__________________ __________________

34 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets direktiv om tillgängligheten till
offentliga myndigheters webbplatser, 
COM(2012) 721.

34 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/2012 av den 26 oktober 2016
om tillgänglighet avseende offentliga 
myndigheters webbplatser och mobila 
applikationer (EUT L 327, 2.12.2016, 
s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 198
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella



AM\1116870SV.docx 23/150 PE599.675v01-00

SV

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) I kommissionens förslag till
Europaparlamentets och rådets direktiv34

ingår tillgänglighetskrav för vissa av de 
offentliga myndigheternas webbplatser. 
Dessutom föreslås i direktivet att en grund 
för en övervaknings- och 
rapporteringsmetod upprättas för att 
kontrollera att berörda webbplatser 
uppfyller kraven i direktivet. Såväl 
tillgänglighetskraven som övervaknings-
och rapporteringsmetoden som ingår i 
direktivet ska gälla offentliga myndigheters 
webbplatser. För att säkerställa att de 
berörda myndigheterna genomför samma 
tillgänglighetskrav oavsett typen av 
reglerad webbplats, bör 
tillgänglighetskraven som anges i detta 
direktiv vara anpassade till dem i förslaget 
till direktiv om tillgängligheten till 
offentliga myndigheters webbplatser. E-
handelsverksamhet på den offentliga 
sektorns webbplatser som inte omfattas av 
det direktivet, omfattas av detta förslag, 
för att säkerställa att internetförsäljningen 
av produkter och tjänster är tillgänglig för 
personer med funktionsnedsättning och 
äldre personer, oavsett om det handlar om 
offentlig eller privat försäljning.

(21) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2016/210234 ingår 
tillgänglighetskrav för vissa av de 
offentliga myndigheternas webbplatser. 
Dessutom upprättas enligt direktivet en 
grund för en övervaknings- och 
rapporteringsmetod för att kontrollera att 
berörda webbplatser och mobila 
applikationer uppfyller kraven i direktivet. 
Såväl tillgänglighetskraven som 
övervaknings- och rapporteringsmetoden 
som ingår i direktivet gäller offentliga 
myndigheters webbplatser och mobila 
applikationer. För att säkerställa att de 
berörda myndigheterna genomför samma 
tillgänglighetskrav oavsett typen av 
reglerad webbplats och mobil applikation, 
bör tillgänglighetskraven som anges i detta 
direktiv vara anpassade till dem i direktiv 
(EU) 2016/2102. E-handelsverksamhet på 
den offentliga sektorns webbplatser och 
mobila applikationer som inte omfattas av 
direktiv (EU) 2016/2102 omfattas av det 
här direktivet, för att säkerställa att 
internetförsäljningen av produkter och 
tjänster är tillgänglig för personer med 
funktionsnedsättning, oavsett om det 
handlar om offentlig eller privat 
försäljning.

__________________ __________________

34 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets direktiv om tillgängligheten till
offentliga myndigheters webbplatser, 
COM(2012) 721.

34 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016
om tillgänglighet avseende offentliga 
myndigheters webbplatser och mobila 
applikationer (EUT L 327, 2.12.2016, 
s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 199
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Daniel Dalton, Helga Stevens
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Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) I kommissionens förslag till
Europaparlamentets och rådets direktiv34

ingår tillgänglighetskrav för vissa av de 
offentliga myndigheternas webbplatser. 
Dessutom föreslås i direktivet att en grund 
för en övervaknings- och 
rapporteringsmetod upprättas för att 
kontrollera att berörda webbplatser 
uppfyller kraven i direktivet. Såväl 
tillgänglighetskraven som övervaknings-
och rapporteringsmetoden som ingår i 
direktivet ska gälla offentliga myndigheters 
webbplatser. För att säkerställa att de 
berörda myndigheterna genomför samma 
tillgänglighetskrav oavsett typen av 
reglerad webbplats, bör 
tillgänglighetskraven som anges i detta 
direktiv vara anpassade till dem i förslaget 
till direktiv om tillgängligheten till 
offentliga myndigheters webbplatser. E-
handelsverksamhet på den offentliga 
sektorns webbplatser som inte omfattas av 
det direktivet, omfattas av detta förslag, 
för att säkerställa att internetförsäljningen 
av produkter och tjänster är tillgänglig för 
personer med funktionsnedsättning och 
äldre personer, oavsett om det handlar om 
offentlig eller privat försäljning.

(21) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2016/210234 ingår 
tillgänglighetskrav för vissa av de 
offentliga myndigheternas webbplatser och 
mobila applikationer. Dessutom upprättas 
enligt direktivet en grund för en 
övervaknings- och rapporteringsmetod för 
att kontrollera att berörda webbplatser 
uppfyller kraven i direktivet. Såväl 
tillgänglighetskraven som övervaknings-
och rapporteringsmetoden som ingår i 
direktivet ska gälla offentliga myndigheters 
webbplatser och mobila applikationer. För 
att säkerställa att de berörda myndigheterna 
genomför samma tillgänglighetskrav 
oavsett typen av reglerad webbplats och 
mobil applikation, bör 
tillgänglighetskraven som anges i detta 
direktiv vara anpassade till dem i direktiv 
(EU) 2016/2102. E-handelsverksamhet på 
den offentliga sektorns webbplatser och 
mobila applikationer som inte omfattas av 
det direktivet omfattas av det här
direktivet, för att säkerställa att 
internetförsäljningen av produkter och 
tjänster är tillgänglig för personer med 
funktionsnedsättning och äldre personer, 
oavsett om det handlar om offentlig eller 
privat försäljning.

__________________ __________________

34 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets direktiv om tillgängligheten till
offentliga myndigheters webbplatser, 
COM(2012) 721.

34 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016
om tillgänglighet avseende offentliga 
myndigheters webbplatser och mobila 
applikationer (EUT L 327, 2.12.2016, 
s. 1).

Or. en
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Ändringsförslag 200
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Förslag till direktiv
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Detta direktiv bör komplettera den 
sektoriella unionslagstiftningen avseende 
de aspekter som inte omfattas av detta 
direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 201
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I vissa situationer skulle
gemensamma tillgänglighetskrav för den 
bebyggda miljön underlätta den fria 
rörligheten för de berörda tjänsterna och
för personer med funktionsnedsättning. För 
att säkerställa överensstämmelse med de 
tillgänglighetskrav som fastställs i bilaga X 
gör detta direktiv det därför möjligt för
medlemsstaterna att inkludera den 
bebyggda miljö som används vid 
tillhandahållandet av de tjänster som 
omfattas av direktivet.

(23) I vissa situationer är 
tillgängligheten till den bebyggda miljön 
en nödvändig förutsättning för att
personer med funktionsnedsättning faktiskt 
ska kunna använda de berörda tjänsterna. 
För att säkerställa överensstämmelse med 
de tillgänglighetskrav som fastställs i 
bilaga X gör detta direktiv därför 
medlemsstaterna skyldiga att inkludera den 
bebyggda miljö som används vid 
tillhandahållandet av de tjänster som 
omfattas av direktivet.

Or. it

Ändringsförslag 202
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc 
Tarabella

Förslag till direktiv
Skäl 23
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I vissa situationer skulle
gemensamma tillgänglighetskrav för den 
bebyggda miljön underlätta den fria 
rörligheten för de berörda tjänsterna och
för personer med funktionsnedsättning. För 
att säkerställa överensstämmelse med de 
tillgänglighetskrav som fastställs i bilaga X 
gör detta direktiv det därför möjligt för
medlemsstaterna att inkludera den 
bebyggda miljö som används vid 
tillhandahållandet av de tjänster som 
omfattas av direktivet.

(23) Utan gemensamma 
tillgänglighetskrav för den bebyggda 
miljön med koppling till produkter och 
tjänster kan inga 
tillgänglighetsstandarder för varor och 
tjänster vara effektiva när det gäller att 
säkerställa tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning. För att säkerställa 
överensstämmelse med de 
tillgänglighetskrav som fastställs i bilaga X 
bör detta direktiv därför ålägga 
medlemsstaterna att inkludera den 
bebyggda miljö som används vid 
tillhandahållandet av de produkter och
tjänster som omfattas av direktivet.

Or. en

Motivering

Direktivet bör innehålla obligatoriska bestämmelser om den bebyggda miljön avseende de 
produkter och tjänster som lagen omfattar. Genom att göra den bebyggda miljön tillgänglig 
kommer det att bli lättare för medlemsstaterna att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 9 i 
Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag 203
Sirpa Pietikäinen, Liisa Jaakonsaari

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I vissa situationer skulle
gemensamma tillgänglighetskrav för den 
bebyggda miljön underlätta den fria 
rörligheten för de berörda tjänsterna och 
för personer med funktionsnedsättning. För 
att säkerställa överensstämmelse med de 
tillgänglighetskrav som fastställs i bilaga X 
gör detta direktiv det därför möjligt för 
medlemsstaterna att inkludera den 
bebyggda miljö som används vid 

(23) Konceptet tillgänglighet bör ses 
som en helhet. I många situationer är
gemensamma tillgänglighetskrav för den 
bebyggda miljön en förutsättning för den 
fria rörligheten för de berörda tjänsterna 
och för personer med funktionsnedsättning. 
För att säkerställa överensstämmelse med 
de tillgänglighetskrav som fastställs i 
bilaga X gör detta direktiv det därför 
möjligt för medlemsstaterna att inkludera 
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tillhandahållandet av de tjänster som 
omfattas av direktivet.

den bebyggda miljö som används vid 
tillhandahållandet av de tjänster som 
omfattas av direktivet.

Or. en

Ändringsförslag 204
Edward Czesak

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I vissa situationer skulle 
gemensamma tillgänglighetskrav för den 
bebyggda miljön underlätta den fria 
rörligheten för de berörda tjänsterna och 
för personer med funktionsnedsättning. 
För att säkerställa överensstämmelse med 
de tillgänglighetskrav som fastställs i 
bilaga X gör detta direktiv det därför 
möjligt för medlemsstaterna att inkludera 
den bebyggda miljö som används vid 
tillhandahållandet av de tjänster som 
omfattas av direktivet.

(23) I vissa situationer skulle 
gemensamma tillgänglighetskrav med 
anknytning till den bebyggda miljön 
inklusive transportinfrastruktur som 
används av passagerare underlätta den fria 
rörligheten för de berörda tjänsterna och 
för personer med funktionsnedsättning. 
Detta direktiv gör det därför möjligt för 
medlemsstaterna att inkludera den 
bebyggda miljö som används vid 
tillhandahållandet av de tjänster som 
omfattas av direktivet, om ingen annan 
unionslagstiftning om bebyggda miljöer 
finns. Om medlemsstaterna beslutar att 
tillämpa tillgänglighetskrav för den 
bebyggda miljö som används vid 
tillhandahållandet av tjänster som 
omfattas av detta direktiv, kan de anta 
alla eller vissa av tillgänglighetskraven i 
avsnitt V i bilaga I. Medlemsstaterna bör 
dock inte behöva ändra eller införa 
nationella tillgänglighetsregler för den 
bebyggda miljön, om de inte beslutar att 
tillämpa tillgänglighetskraven i detta 
direktiv avseende den bebyggda miljö som 
används vid tillhandahållandet av de 
tjänster som omfattas av direktivet.

Or. en
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Ändringsförslag 205
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I vissa situationer skulle 
gemensamma tillgänglighetskrav för den 
bebyggda miljön underlätta den fria 
rörligheten för de berörda tjänsterna och 
för personer med funktionsnedsättning. För 
att säkerställa överensstämmelse med de 
tillgänglighetskrav som fastställs i bilaga X 
gör detta direktiv det därför möjligt för 
medlemsstaterna att inkludera den 
bebyggda miljö som används vid 
tillhandahållandet av de tjänster som 
omfattas av direktivet.

(23) I många situationer skulle 
gemensamma tillgänglighetskrav för den 
bebyggda miljön underlätta den fria 
rörligheten för de berörda tjänsterna och 
för personer med funktionsnedsättning. För 
att säkerställa överensstämmelse med de 
tillgänglighetskrav som fastställs i bilaga X 
gör detta direktiv det därför möjligt för 
medlemsstaterna att inkludera den 
bebyggda miljö som används vid 
tillhandahållandet av de tjänster som 
omfattas av direktivet. 
Tillgänglighetskraven bör dock enbart 
vara tillämpliga vid anläggning av ny 
infrastruktur eller vid omfattande 
renovering.

Or. en

Ändringsförslag 206
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Förslag till direktiv
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Om befintliga rättsakter 
föreskriver att det är frivilligt att fastställa 
tillgänglighetskrav inverkar detta direktiv 
inte på denna frivillighet.

Or. de

Motivering

Om fastställandet av tillgänglighetskrav är frivilligt inverkar detta direktiv inte på denna 
frivillighet.
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Ändringsförslag 207
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) När det gäller unionens rättsakter 
som fastställer skyldigheter om 
tillgänglighet utan att ange 
tillgänglighetskrav eller specifikationer 
måste det föreskrivas att tillgänglighet ska 
definieras med hänvisning till 
tillgänglighetskraven i detta direktiv. Så är 
fallet med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2014/23/EU35, Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2014/24/EU36 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU37, som ställer krav på att 
tekniska specifikationer och tekniska eller 
funktionella krav för koncessioner, arbeten 
eller tjänster som omfattas av dessa 
direktiv ska ta hänsyn till 
tillgänglighetskriterier för personer med 
funktionsnedsättning eller till design för 
alla.

(24) När det gäller unionens rättsakter 
som fastställer skyldigheter om 
tillgänglighet utan att ange 
tillgänglighetskrav eller specifikationer 
måste det föreskrivas att tillgänglighet ska 
definieras med hänvisning till 
tillgänglighetskraven i detta direktiv. Så är 
fallet med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2014/23/EU35, Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2014/24/EU36 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU37, som ställer krav på att 
tekniska specifikationer och tekniska eller 
funktionella krav för koncessioner, arbeten 
eller tjänster som omfattas av dessa 
direktiv ska ta hänsyn till 
tillgänglighetskriterier för personer med 
funktionsnedsättning eller till design för 
alla. Detta gäller även 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/13/EU37a och eventuell framtida 
unionslagstiftning som innehåller 
hänvisningar till tillgänglighet för 
personer med funktionsnedsättning. Detta 
direktiv bör hjälpa konsumenterna att 
fatta välgrundade beslut och EU bör 
beakta tillgänglighet vid översynen av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/83/EU37b, samt eventuell befintlig 
eller framtida unionslagstiftning som 
innehåller hänvisningar till tillgänglighet.

__________________ __________________

35 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/23/EU av den 26 februari 2014 om 
tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 
28.3.2014, s. 1).

35 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/23/EU av den 26 februari 2014 om 
tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 
28.3.2014, s. 1).

36 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/24/EU av den 26 februari 2014 om 

36 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/24/EU av den 26 februari 2014 om 
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offentlig upphandling och om upphävande 
av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 
28.3.2014, s. 65).

offentlig upphandling och om upphävande 
av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 
28.3.2014, s. 65).

37 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU av den 26 februari 2014 om 
upphandling av enheter som är verksamma 
på områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster och om upphävande av direktiv 
2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, 
s. 243).

37 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU av den 26 februari 2014 om 
upphandling av enheter som är verksamma 
på områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster och om upphävande av direktiv 
2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, 
s. 243).

37a Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/13/EU av den 10 mars 2010 om 
samordning av vissa bestämmelser som 
fastställs i medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om tillhandahållande 
av audiovisuella medietjänster (direktiv 
om audiovisuella medietjänster) (EUT 
L 95, 15.4.2010, s. 1).

37b Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om 
konsumenträttigheter och om ändring av 
rådets direktiv 93/13/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
1999/44/EG och om upphävande av rådets 
direktiv 85/577/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/7/EG (EUT L 304, 22.11.2011, s. 64).

Or. en

Ändringsförslag 208
Lucy Anderson

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) När det gäller unionens rättsakter 
som fastställer skyldigheter om 
tillgänglighet utan att ange 
tillgänglighetskrav eller specifikationer 
måste det föreskrivas att tillgänglighet ska 
definieras med hänvisning till 
tillgänglighetskraven i detta direktiv. Så är 
fallet med Europaparlamentets och rådets 

(24) När det gäller unionens rättsakter 
som fastställer skyldigheter om 
tillgänglighet utan att ange 
tillgänglighetskrav eller specifikationer 
måste det föreskrivas att tillgänglighet ska 
definieras med hänvisning till 
tillgänglighetskraven i detta direktiv. Så är 
fallet med Europaparlamentets och rådets 
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direktiv 2014/23/EU35, Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2014/24/EU36 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU37, som ställer krav på att 
tekniska specifikationer och tekniska eller 
funktionella krav för koncessioner, arbeten 
eller tjänster som omfattas av dessa 
direktiv ska ta hänsyn till 
tillgänglighetskriterier för personer med 
funktionsnedsättning eller till design för 
alla.

direktiv 2014/23/EU, Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2014/24/EU och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU, som ställer krav på att 
tekniska specifikationer och tekniska eller 
funktionella krav för koncessioner, arbeten 
eller tjänster som omfattas av dessa 
direktiv ska ta hänsyn till 
tillgänglighetskriterier för personer med 
funktionsnedsättning eller till design för 
alla. Detta gäller även direktiv 
2010/13/EU om audiovisuella 
medietjänster och eventuell annan 
framtida unionslagstiftning som 
innehåller hänvisningar till tillgänglighet 
för personer med funktionsnedsättning. 
Detta direktiv kommer att hjälpa 
konsumenterna att fatta välgrundade 
beslut och EU ska beakta tillgänglighet 
vid översynen av förordning 83/2011 om 
konsumenträttigheter, samt eventuell 
befintlig eller framtida unionslagstiftning 
som innehåller hänvisningar till 
tillgänglighet.

__________________ __________________

35 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/23/EU av den 26 februari 2014 om 
tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 
28.3.2014, s. 1).

35 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/23/EU av den 26 februari 2014 om 
tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 
28.3.2014, s. 1).

36 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/24/EU av den 26 februari 2014 om 
offentlig upphandling och om upphävande 
av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 
28.3.2014, s. 65).

36 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/24/EU av den 26 februari 2014 om 
offentlig upphandling och om upphävande 
av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 
28.3.2014, s. 65).

37 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU av den 26 februari 2014 om 
upphandling av enheter som är verksamma 
på områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster och om upphävande av direktiv 
2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, 
s. 243).

37 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU av den 26 februari 2014 om 
upphandling av enheter som är verksamma 
på områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster och om upphävande av direktiv 
2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, 
s. 243).

Or. en



PE599.675v01-00 32/150 AM\1116870SV.docx

SV

Ändringsförslag 209
Anneleen Van Bossuyt

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) När det gäller unionens rättsakter 
som fastställer skyldigheter om 
tillgänglighet utan att ange 
tillgänglighetskrav eller specifikationer 
måste det föreskrivas att tillgänglighet ska 
definieras med hänvisning till 
tillgänglighetskraven i detta direktiv. Så är 
fallet med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2014/23/EU35, Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2014/24/EU36 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU37, som ställer krav på att 
tekniska specifikationer och tekniska eller 
funktionella krav för koncessioner, arbeten 
eller tjänster som omfattas av dessa 
direktiv ska ta hänsyn till 
tillgänglighetskriterier för personer med 
funktionsnedsättning eller till design för 
alla.

(24) När det gäller unionens rättsakter 
som fastställer skyldigheter om 
tillgänglighet utan att ange 
tillgänglighetskrav eller specifikationer 
måste det föreskrivas att tillgänglighet ska 
definieras med hänvisning till 
tillgänglighetskraven i detta direktiv. Så är 
fallet med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2014/23/EU35, Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2014/24/EU36 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU37, som ställer krav på att 
tekniska specifikationer och tekniska eller 
funktionella krav för koncessioner, arbeten 
eller tjänster som omfattas av dessa 
direktiv ska ta hänsyn till 
tillgänglighetskriterier för personer med 
funktionsnedsättning.

__________________ __________________

35 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/23/EU av den 26 februari 2014 om 
tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 
28.3.2014, s. 1).

35 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/23/EU av den 26 februari 2014 om 
tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 
28.3.2014, s. 1).

36 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/24/EU av den 26 februari 2014 om 
offentlig upphandling och om upphävande 
av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 
28.3.2014, s. 65).

36 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/24/EU av den 26 februari 2014 om 
offentlig upphandling och om upphävande 
av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 
28.3.2014, s. 65).

37 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU av den 26 februari 2014 om 
upphandling av enheter som är verksamma 
på områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster och om upphävande av direktiv 
2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, 
s. 243).

37 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU av den 26 februari 2014 om 
upphandling av enheter som är verksamma 
på områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster och om upphävande av direktiv 
2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, 
s. 243).

Or. en
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Ändringsförslag 210
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Förslag till direktiv
Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) För att åstadkomma en enhetlig 
lagstiftning bör man för kollektivtrafiken 
främst tillämpa de befintliga rättsliga 
bestämmelser om tillgänglighet som 
fastställs i förordning (EG) nr 1371/2007, 
förordning (EU) nr 1300/2014 och 
förordning (EU) nr 454/2011 för 
järnvägstransport, förordning (EU) nr 
181/2011 för busstransport, förordning 
(EU) nr 1177/2010 för transport till sjöss 
och på inre vattenvägar och förordning 
(EG) nr 1107/2006 för flygtrafik. 
Områden som inte omfattas av denna 
lagstiftning bör omfattas av detta direktiv.

Or. de

Motivering

Det finns redan relevanta förordningar som reglerar tillgängligheten inom transportsektorn, 
och dessa förordningar bör varken kringgås eller undergrävas. Detta direktiv ska betraktas 
som ett komplement till de redan befintliga rättsakterna eftersom rättsosäkerhet annars skulle 
uppstå.

Ändringsförslag 211
Vicky Ford, Daniel Dalton

Förslag till direktiv
Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) Detta direktiv bör dock inte ändra 
bestämmelsernas obligatoriska eller 
frivilliga karaktär i denna övriga 
unionslagstiftning såsom artikel 67 i 
direktiv 2014/24/EU om 
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tilldelningskriterier, som de 
upphandlande myndigheterna kan 
använda för att fastställa det ekonomiskt 
mest fördelaktiga anbudet. Om det anses 
ha koppling till ämnet för upphandlingen 
i fråga kan möjligheten till sociala 
aspekter inkluderas. När 
tillgänglighetskrav tillämpas enligt annan 
unionslagstiftning bör detta direktiv 
således säkerställa att samma krav gäller i 
hela unionen.

Or. en

Ändringsförslag 212
Vicky Ford, Daniel Dalton

Förslag till direktiv
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) Design för alla bör förstås som en 
miljös utformning och komposition, 
inbegripet produkter och tjänster, så att 
den är tillgänglig, kan begripas och 
användas i största möjliga utsträckning. 
Det erkänns att design för alla kan 
uppnås genom kompletterande, fullt 
interoperabel hjälpmedelsteknik eller 
enheter.

Or. en

Ändringsförslag 213
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) När man identifierar och 
klassificerar de behov hos personer med 
funktionsnedsättning som en produkt 
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eller tjänst är avsedd att tillgodose, bör 
principen om design för alla beaktas i 
enlighet med den allmänna kommentaren 
nr 2 (2014) om artikel 9 av FN:s kommitté 
för rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 214
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Förslag till direktiv
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) Design för alla bör förstås som en 
miljös utformning och komposition, 
inbegripet produkter och tjänster, så att 
den är tillgänglig, kan begripas och 
användas i största möjliga utsträckning, 
och inte exkluderar användning av 
specialiserad och fullt interoperabel 
hjälpmedelsteknik.

Or. en

Ändringsförslag 215
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Alla ekonomiska aktörer som ingår 
i leverans- och distributionskedjan bör se 
till att de endast tillhandahåller sådana 
produkter på marknaden som 
överensstämmer med tillgänglighetskraven 
i detta direktiv. Det är nödvändigt att göra 
en tydlig och proportionell fördelning av 
skyldigheterna i enlighet med varje aktörs 
roll i leverans- och distributionsprocessen.

(28) Alla ekonomiska aktörer som 
omfattas av detta direktiv och som ingår i 
leverans- och distributionskedjan bör se till 
att de endast tillhandahåller sådana 
produkter på marknaden som 
överensstämmer med tillgänglighetskraven 
i detta direktiv. Det är nödvändigt att göra 
en tydlig och proportionell fördelning av 
skyldigheterna i enlighet med varje aktörs 
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roll i leverans- och distributionsprocessen.

Or. en

Ändringsförslag 216
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) De ekonomiska aktörerna bör, i 
förhållande till den roll de har i 
leveranskedjan, ansvara för att produkter 
och tjänster överensstämmer med 
erforderliga krav, för att säkerställa en 
hög nivå när det gäller skydd av 
tillgängligheten och garantera rättvisa 
konkurrensvillkor på unionsmarknaden.

(29) De ekonomiska aktörerna bör, i 
samarbete med nationella myndigheter, i 
förhållande till den roll de har i 
leveranskedjan, ansvara för att produkter 
och tjänster överensstämmer med 
erforderliga krav.

Or. en

Ändringsförslag 217
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) De ekonomiska aktörerna bör, i 
förhållande till den roll de har i 
leveranskedjan, ansvara för att produkter 
och tjänster överensstämmer med 
erforderliga krav, för att säkerställa en hög 
nivå när det gäller skydd av 
tillgängligheten och garantera rättvisa 
konkurrensvillkor på unionsmarknaden.

(29) De ekonomiska aktörerna bör, i 
förhållande till den roll de har i 
leveranskedjan, ansvara för att produkter 
och tjänster överensstämmer med 
erforderliga krav, för att uppnå full 
tillgänglighet och garantera rättvisa 
konkurrensvillkor på unionsmarknaden.

Or. en
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Ändringsförslag 218
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Tillverkaren, som besitter 
detaljkunskap om konstruktions- och 
tillverkningsprocessen, är den som bäst kan 
genomföra hela förfarandet för bedömning 
av överensstämmelse. Skyldigheterna i 
fråga om bedömning av överensstämmelse
bör därför ligga kvar hos tillverkaren.

(30) Tillverkaren, som besitter 
detaljkunskap om konstruktions- och 
tillverkningsprocessen, är den som bäst kan 
genomföra hela förfarandet för bedömning 
av överensstämmelse. Tillverkaren ska 
vara ansvarig för eventuell bristande 
överensstämmelse som framkommer vid 
marknadskontrollmyndighetens 
granskning, i samarbete med 
organisationer som företräder personer 
med funktionsnedsättning.

Or. it

Ändringsförslag 219
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Tillverkaren, som besitter 
detaljkunskap om konstruktions- och 
tillverkningsprocessen, är den som bäst kan 
genomföra hela förfarandet för 
bedömning av överensstämmelse.
Skyldigheterna i fråga om bedömning av 
överensstämmelse bör därför ligga kvar 
hos tillverkaren.

(30) Tillverkaren, som besitter 
detaljkunskap om konstruktions- och 
tillverkningsprocessen, är den som bäst kan 
genomföra bedömningen av 
överensstämmelse, men det bör inte ligga 
enbart på tillverkaren. En stärkt 
marknadskontrollmyndighet skulle kunna 
spela en viktig roll i detta förfarande.

Or. en

Ändringsförslag 220
Anna Hedh
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Förslag till direktiv
Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30a) Konsumenter, organisationer och 
berörda offentliga organ bör dock ha 
möjlighet att rapportera om åsidosättande 
av kraven i detta direktiv som ekonomiska 
aktörer gör sig skyldiga till, särskilt om de 
tillhandahållna produkterna eller 
tjänsterna påverkar levnadsvillkoren 
och/eller förmågan att delta på den inre 
marknaden för personer med 
funktionsnedsättning på ett negativt sätt, 
eller om de strider mot 
jämställdhetsprincipen.

Or. en

Ändringsförslag 221
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Importörerna bör se till att de 
produkter från tredjeländer som förs in på 
unionsmarknaden uppfyller 
tillgänglighetskraven i detta direktiv, och 
framför allt att tillverkarna genomför 
lämpliga förfaranden för bedömning av 
överensstämmelse avseende dessa 
produkter.

(32) Importörerna ska se till att de 
produkter från tredjeländer som förs in på 
unionsmarknaden uppfyller 
tillgänglighetskraven i detta direktiv, och 
framför allt att tillverkarna genomför 
lämpliga förfaranden för bedömning av 
överensstämmelse avseende dessa 
produkter. Importören ska vara ansvarig 
för eventuell bristande överensstämmelse 
som framkommer vid 
marknadskontrollmyndighetens 
granskning, i samarbete med 
organisationer som företräder personer 
med funktionsnedsättning.

Or. it
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Ändringsförslag 222
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Av proportionalitetsskäl bör 
tillgänglighetskraven endast gälla så länge 
de inte ålägger den berörda ekonomiska 
aktören en oproportionerligt stor börda 
eller kräver en ändring av produkterna och 
tjänsterna som innebär en grundläggande 
ändring av dem i enlighet med de angivna 
kriterierna.

(36) Av proportionalitetsskäl bör 
tillgänglighetskraven inte ålägga den 
berörda ekonomiska aktören en 
oproportionerligt stor börda eller kräva en 
ändring av produkterna och tjänsterna som 
innebär en grundläggande ändring av dem i 
enlighet med de angivna kriterierna. Det 
måste dock finnas kontrollmekanismer 
för att kontrollera att undantagen från 
tillämpningen av tillgänglighetskraven är 
berättigade.

Or. en

Ändringsförslag 223
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Av proportionalitetsskäl bör 
tillgänglighetskraven endast gälla så länge 
de inte ålägger den berörda ekonomiska 
aktören en oproportionerligt stor börda 
eller kräver en ändring av produkterna och 
tjänsterna som innebär en grundläggande 
ändring av dem i enlighet med de angivna 
kriterierna.

(36) Av proportionalitetsskäl bör 
tillgänglighetskraven endast gälla så länge 
de inte ålägger den berörda ekonomiska 
aktören en börda som enligt 
marknadskontrollmyndighetens 
bedömning är alltför stor eller kräver en 
ändring av produkterna och tjänsterna som 
innebär en grundläggande ändring av dem i 
enlighet med de angivna kriterierna.

Or. it

Ändringsförslag 224
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva
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Förslag till direktiv
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Av proportionalitetsskäl bör 
tillgänglighetskraven endast gälla så länge 
de inte ålägger den berörda ekonomiska
aktören en oproportionerligt stor börda 
eller kräver en ändring av produkterna och 
tjänsterna som innebär en grundläggande 
ändring av dem i enlighet med de angivna 
kriterierna.

(36) Av proportionalitetsskäl bör 
tillgänglighetskraven endast gälla så länge 
de inte ålägger den berörda ekonomiska 
aktören en oproportionerligt stor börda 
eller kräver en ändring av produkterna och 
tjänsterna som innebär en grundläggande 
ändring av dem i enlighet med de angivna 
kriterierna. Det måste dock finnas 
kontrollmekanismer för att vid behov 
kontrollera att undantagen från 
tillämpningen av tillgänglighetskraven är 
korrekta.

Or. en

Ändringsförslag 225
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Liisa 
Jaakonsaari, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Av proportionalitetsskäl bör 
tillgänglighetskraven endast gälla så länge 
de inte ålägger den berörda ekonomiska 
aktören en oproportionerligt stor börda 
eller kräver en ändring av produkterna och 
tjänsterna som innebär en grundläggande
ändring av dem i enlighet med de angivna 
kriterierna.

(36) Av proportionalitetsskäl bör 
tillgänglighetskraven endast gälla så länge 
de inte ålägger den berörda ekonomiska 
aktören en oproportionerligt stor börda 
eller kräver en ändring av produkterna och 
tjänsterna som innebär en grundläggande 
ändring av dem i enlighet med de angivna 
kriterierna. Endast berättigade skäl bör 
beaktas när man bedömer i vilken 
utsträckning tillgänglighetskraven inte 
kan uppfyllas därför att de leder till en 
oproportionell börda. Avsaknad av 
prioriteringar, tidsbrist eller bristande 
kunskaper bör inte anses utgöra 
berättigade skäl.

Or. en
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Motivering

Ekonomiska aktörer bör lyda under samma rättsliga skyldigheter avseende tillgänglighet 
eftersom direktivet syftar till att uppnå bästa möjliga tillgänglighetsnivå. Det är viktigt att 
säkerställa att undantagen hålls inom tydliga gränser så att inte alla sorters undantag tillåts. 
Anpassning till skäl 39 i direktivet om webbtillgänglighet.

Ändringsförslag 226
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) I det här direktivet bör principen 
om att först tänka småskaligt följas och 
hänsyn tas till de administrativa bördor 
som små och medelstora företag ställs 
inför. Här bör mjuka regler fastställas när 
det gäller bedömning av överensstämmelse 
och även skyddsklausuler för ekonomiska 
aktörer, i stället för allmänna undantag och 
avvikelser för dessa företag. Följaktligen 
bör hänsyn tas till små och medelstora 
företags situation när man fastställer regler 
för urval och genomförande av de 
lämpligaste förfarandena för bedömning av 
överensstämmelse, och skyldigheten att 
bedöma överensstämmelse med 
tillgänglighetskrav bör begränsas så att de 
inte lägger en oproportionerligt stor börda 
på de små och medelstora företagen. 
Dessutom bör marknadskontrollorganen 
agera på ett proportionerligt sätt i 
förhållande till företagens storlek och den 
berörda tillverkningens inriktning på små 
serier eller på produkter som inte tillverkas 
seriemässigt, utan att skapa onödiga hinder 
för små och medelstora företag och utan att 
det urholkar skyddet av allmänintresset.

(37) I det här direktivet bör principen 
om att först tänka småskaligt följas och 
hänsyn tas till de administrativa bördor 
som små och medelstora företag ställs 
inför. Här bör mjuka regler fastställas när 
det gäller bedömning av överensstämmelse 
och även skyddsklausuler för ekonomiska 
aktörer, i stället för allmänna undantag och 
avvikelser för dessa företag. Följaktligen 
bör hänsyn tas till små och medelstora 
företags situation när man fastställer regler 
för urval och genomförande av de 
lämpligaste förfarandena för bedömning av 
överensstämmelse, och skyldigheten att 
bedöma överensstämmelse med 
tillgänglighetskrav bör begränsas så att de 
inte lägger en oproportionerligt stor börda 
på de små och medelstora företagen. 
Dessutom bör marknadskontrollorganen 
agera på ett proportionerligt sätt i 
förhållande till företagens storlek och den 
berörda tillverkningens inriktning på små 
serier eller på produkter som inte tillverkas 
seriemässigt, utan att skapa onödiga hinder 
för små och medelstora företag och utan att 
det urholkar skyddet av allmänintresset. 
Därutöver bör utveckling av tillgängliga 
produkter och tjänster tas med bland 
målen för de finansieringsprogram som 
vänder sig till små och medelstora företag 
samt mikroföretag.
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Or. it

Ändringsförslag 227
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) I det här direktivet bör principen 
om att först tänka småskaligt följas och
hänsyn tas till de administrativa bördor 
som små och medelstora företag ställs 
inför. Här bör mjuka regler fastställas när 
det gäller bedömning av överensstämmelse 
och även skyddsklausuler för ekonomiska 
aktörer, i stället för allmänna undantag och 
avvikelser för dessa företag. Följaktligen 
bör hänsyn tas till små och medelstora 
företags situation när man fastställer regler 
för urval och genomförande av de 
lämpligaste förfarandena för bedömning av 
överensstämmelse, och skyldigheten att 
bedöma överensstämmelse med 
tillgänglighetskrav bör begränsas så att de 
inte lägger en oproportionerligt stor börda 
på de små och medelstora företagen. 
Dessutom bör marknadskontrollorganen 
agera på ett proportionerligt sätt i 
förhållande till företagens storlek och den 
berörda tillverkningens inriktning på små 
serier eller på produkter som inte tillverkas 
seriemässigt, utan att skapa onödiga hinder 
för små och medelstora företag och utan att 
det urholkar skyddet av allmänintresset.

(37) Det här direktivet bör ha ett 
omfattande tillämpningsområde, samtidigt 
som hänsyn tas till de administrativa 
bördor som små och medelstora företag 
ställs inför. Här bör exakta och effektiva
regler fastställas när det gäller bedömning 
av överensstämmelse och ekonomiska 
aktörer skulle kunna åberopa 
skyddsklausuler endast under 
exceptionella omständigheter, i stället för 
att utfärda allmänna undantag och 
avvikelser för dessa företag. Undantag 
från reglerna för bedömning av 
överensstämmelse bör tolkas restriktivt.
Följaktligen bör hänsyn tas till små och 
medelstora företags situation när man 
fastställer regler för urval och 
genomförande av de lämpligaste 
förfarandena för bedömning av 
överensstämmelse, och skyldigheten att 
bedöma överensstämmelse med 
tillgänglighetskrav bör begränsas så att de 
inte lägger en oproportionerligt stor börda 
på de små och medelstora företagen. 
Dessutom bör marknadskontrollorganen 
agera på ett proportionerligt sätt i 
förhållande till företagens storlek och den 
berörda tillverkningens inriktning på små 
serier eller på produkter som inte tillverkas 
seriemässigt, utan att skapa onödiga hinder 
för små och medelstora företag och utan att 
det urholkar skyddet av allmänintresset.

Or. en
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Ändringsförslag 228
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) I det här direktivet bör principen 
om att först tänka småskaligt följas och
hänsyn tas till de administrativa bördor 
som små och medelstora företag ställs 
inför. Här bör mjuka regler fastställas när 
det gäller bedömning av överensstämmelse 
och även skyddsklausuler för ekonomiska 
aktörer, i stället för allmänna undantag och 
avvikelser för dessa företag. Följaktligen 
bör hänsyn tas till små och medelstora 
företags situation när man fastställer regler 
för urval och genomförande av de 
lämpligaste förfarandena för bedömning av 
överensstämmelse, och skyldigheten att 
bedöma överensstämmelse med 
tillgänglighetskrav bör begränsas så att de 
inte lägger en oproportionerligt stor börda 
på de små och medelstora företagen. 
Dessutom bör marknadskontrollorganen 
agera på ett proportionerligt sätt i 
förhållande till företagens storlek och den 
berörda tillverkningens inriktning på små 
serier eller på produkter som inte tillverkas 
seriemässigt, utan att skapa onödiga hinder 
för små och medelstora företag och utan att 
det urholkar skyddet av allmänintresset.

(37) Det här direktivet bör ha ett 
omfattande tillämpningsområde, samtidigt 
som hänsyn tas till de administrativa 
bördor som små och medelstora företag 
ställs inför. Här bör exakta och effektiva
regler fastställas när det gäller bedömning 
av överensstämmelse och ekonomiska 
aktörer skulle kunna åberopa 
skyddsklausuler endast under 
exceptionella omständigheter, i stället för 
att utfärda allmänna undantag och 
avvikelser för dessa företag. Undantag 
från reglerna för bedömning av 
överensstämmelse bör tolkas restriktivt.
Följaktligen bör hänsyn tas till små och 
medelstora företags situation när man 
fastställer regler för urval och 
genomförande av de lämpligaste 
förfarandena för bedömning av 
överensstämmelse, och skyldigheten att 
bedöma överensstämmelse med 
tillgänglighetskrav bör begränsas så att de 
inte lägger en oproportionerligt stor börda 
på de små och medelstora företagen. 
Dessutom bör marknadskontrollorganen 
agera på ett proportionerligt sätt i 
förhållande till företagens storlek och den 
berörda tillverkningens inriktning på små 
serier eller på produkter som inte tillverkas 
seriemässigt, utan att skapa onödiga hinder 
för små och medelstora företag och utan att 
det urholkar skyddet av allmänintresset.

Or. en
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Motivering

Ekonomiska aktörer bör lyda under samma rättsliga skyldigheter avseende tillgänglighet 
eftersom direktivet syftar till att uppnå bästa möjliga tillgänglighetsnivå. Det är viktigt att 
säkerställa att undantagen hålls inom tydliga gränser så att inte alla sorters undantag tillåts.

Ändringsförslag 229
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) I det här direktivet bör principen 
om att först tänka småskaligt följas och 
hänsyn tas till de administrativa bördor 
som små och medelstora företag ställs 
inför. Här bör mjuka regler fastställas när 
det gäller bedömning av överensstämmelse 
och även skyddsklausuler för ekonomiska 
aktörer, i stället för allmänna undantag och 
avvikelser för dessa företag. Följaktligen 
bör hänsyn tas till små och medelstora 
företags situation när man fastställer regler 
för urval och genomförande av de 
lämpligaste förfarandena för bedömning av 
överensstämmelse, och skyldigheten att 
bedöma överensstämmelse med 
tillgänglighetskrav bör begränsas så att de 
inte lägger en oproportionerligt stor börda 
på de små och medelstora företagen. 
Dessutom bör marknadskontrollorganen 
agera på ett proportionerligt sätt i 
förhållande till företagens storlek och den 
berörda tillverkningens inriktning på små 
serier eller på produkter som inte tillverkas 
seriemässigt, utan att skapa onödiga hinder 
för små och medelstora företag och utan att 
det urholkar skyddet av allmänintresset.

(37) I det här direktivet bör principen 
om att först tänka småskaligt följas och 
hänsyn tas till de administrativa bördor 
som små och medelstora företag ställs 
inför. Här bör mjuka regler fastställas när 
det gäller bedömning av överensstämmelse 
och även skyddsklausuler för ekonomiska 
aktörer, i stället för allmänna undantag och 
avvikelser för dessa företag. Följaktligen 
bör hänsyn tas till små och medelstora 
företags situation när man fastställer regler 
för urval och genomförande av de 
lämpligaste förfarandena för bedömning av 
överensstämmelse, och skyldigheten att 
bedöma överensstämmelse med 
tillgänglighetskrav bör begränsas så att de 
inte lägger en oproportionerligt stor börda 
på de små och medelstora företagen. 
Dessutom bör marknadskontrollorganen 
agera på ett proportionerligt sätt i 
förhållande till företagens storlek och den 
berörda tillverkningens inriktning på små 
serier eller på produkter som inte tillverkas 
seriemässigt, utan att skapa onödiga hinder 
för små och medelstora företag och utan att 
det urholkar skyddet av allmänintresset. 
Dessutom bör mikroföretag, på grund av 
deras storlek, resurser och karaktär, inte 
vara skyldiga att uppfylla 
tillgänglighetskraven.

Or. en
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Ändringsförslag 230
Marlene Mizzi

Förslag till direktiv
Skäl 37a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37a) I de fall de ekonomiska aktörerna 
har använt skyddsklausuler för en 
specifik produkt eller tjänst bör de 
informera konsumenterna om att 
produkten eller tjänsten i fråga inte 
uppfyller ett eller flera av 
tillgänglighetskraven i detta direktiv eller 
att produkten eller tjänsten i fråga delvis 
uppfyller dessa krav och orsakerna bakom 
den bristande överensstämmelsen eller 
delvisa överensstämmelsen. 
Informationen ska tillhandahållas på ett 
tydligt, tillgängligt och lättförståeligt sätt 
till konsumenterna.

Or. en

Motivering

Konsumenterna bör informeras om en produkts eller tjänsts avsaknad av tillgänglighetskrav 
eftersom den ekonomiska aktören bedömde att efterlevnad av tillgänglighetskraven skulle 
leda till en grundläggande ändring eller en oproportionerlig börda.

Ändringsförslag 231
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) För att underlätta bedömningen av 
överensstämmelse med tillämpliga krav är 
det nödvändigt att föreskriva om 
presumtion om överensstämmelse för 
produkter och tjänster som 
överensstämmer med frivilliga 

(39) För att underlätta bedömningen av 
överensstämmelse med tillämpliga krav är 
det nödvändigt att föreskriva om 
presumtion om överensstämmelse för 
produkter och tjänster som 
överensstämmer med frivilliga 
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harmoniserade standarder som har antagits 
i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1025/201239 och 
som innehåller detaljerade tekniska 
specifikationer av dessa krav. 
Kommissionen har redan utfärdat ett antal 
standardiseringsbegäranden om 
tillgänglighet till de europeiska 
standardiseringsorganisationerna, vilket 
skulle vara relevant för utarbetandet av 
harmoniserade standarder.

harmoniserade standarder som har antagits 
i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1025/201239 och 
som innehåller detaljerade tekniska 
specifikationer av dessa krav. 
Kommissionen har redan utfärdat ett antal 
standardiseringsbegäranden om 
tillgänglighet till de europeiska 
standardiseringsorganisationerna, vilket 
skulle vara relevant för utarbetandet av 
harmoniserade standarder. Kommissionen 
bör överväga utfärdande av ytterligare 
standardiseringsbegäranden om specifika 
frågor i samband med detta direktiv, 
eftersom harmoniserade standarder 
avsevärt kan underlätta medlemsstaternas 
och den privata sektorns genomförande 
av direktivet. I detta avseende bör 
organisationer för personer med 
funktionsnedsättning vara direkt.

__________________ __________________

39 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1025/2012 av den 
25 oktober 2012 om europeisk 
standardisering och om ändring av rådets 
direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt 
av Europaparlamentets och rådets direktiv 
94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 
98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 
2009/23/EG och 2009/105/EG samt om 
upphävande av rådets beslut nr 87/95/EEG 
och Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 1673/2006/EG (EUT L 316, 14.11.2012, 
s. 12).

39 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1025/2012 av den 
25 oktober 2012 om europeisk 
standardisering och om ändring av rådets 
direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt 
av Europaparlamentets och rådets direktiv 
94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 
98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 
2009/23/EG och 2009/105/EG samt om 
upphävande av rådets beslut nr 87/95/EEG 
och Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 1673/2006/EG (EUT L 316, 14.11.2012, 
s. 12).

Or. en

Ändringsförslag 232
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Skäl 40
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Om det saknas harmoniserade 
standarder och om de behövs för 
marknadsharmoniseringen bör 
kommissionen kunna anta 
genomförandeakter med gemensamma 
tekniska specifikationer för de 
tillgänglighetskrav som anges i detta 
direktiv.

(40) Om det saknas harmoniserade 
standarder och om de behövs för 
marknadsharmoniseringen eller för att 
specificera behoven hos personer med 
funktionsbegränsning och personer med 
funktionsnedsättning bör kommissionen, i 
samarbete med organisationer som 
företräder personer med 
funktionsnedsättning, kunna anta 
genomförandeakter med gemensamma 
tekniska specifikationer för de 
tillgänglighetskrav som anges i detta 
direktiv.

Or. en

Motivering

Man bör verka för att personer med funktionsnedsättning och de organisationer som 
företräder dem ska få delta på lika villkor som andra aktörer.

Ändringsförslag 233
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Om det saknas harmoniserade 
standarder och om de behövs för 
marknadsharmoniseringen bör 
kommissionen kunna anta 
genomförandeakter med gemensamma 
tekniska specifikationer för de 
tillgänglighetskrav som anges i detta 
direktiv.

(40) Om det saknas harmoniserade 
standarder och om de behövs för 
marknadsharmoniseringen bör 
kommissionen kunna anta 
genomförandeakter med gemensamma 
tekniska specifikationer för de 
tillgänglighetskrav som anges i detta 
direktiv, med deltagande av 
organisationer som företräder personer 
med funktionsnedsättning.

Or. it
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Ändringsförslag 234
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Om det saknas harmoniserade 
standarder och om de behövs för 
marknadsharmoniseringen bör 
kommissionen kunna anta 
genomförandeakter med gemensamma 
tekniska specifikationer för de 
tillgänglighetskrav som anges i detta 
direktiv.

(40) Om det saknas harmoniserade 
standarder och om de behövs för 
marknadsharmoniseringen bör 
kommissionen kunna anta 
genomförandeakter med gemensamma 
tekniska specifikationer för de 
tillgänglighetskrav som anges i detta 
direktiv, med deltagande av 
organisationer för personer med 
funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 235
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Skäl 40a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40a) I syfte att fastställa gemensamma 
tekniska specifikationer och 
harmoniserade standarder som uppfyller 
tillgänglighetskraven för produkterna och 
tjänsterna på effektivast möjliga sätt bör 
kommissionen involvera Europeiska 
paraplyorganisationer för personer med 
funktionsnedsättning och alla andra 
relevanta intressenter i beslutsprocessen, 
där så är genomförbart.

Or. en

Ändringsförslag 236
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White
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Förslag till direktiv
Skäl 42a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42a) När 
marknadskontrollmyndigheterna utför 
marknadskontroll av produkter bör de se 
över bedömningen, i samarbete med 
personer med funktionsnedsättning och 
de organisationer som företräder dem.

Or. en

Ändringsförslag 237
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Pascal 
Arimont, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) CE-märkningen som visar att en 
produkt överensstämmer med 
tillgänglighetskraven i detta direktiv, är 
det synliga resultatet av en hel process av 
bedömning av överensstämmelse i vid 
bemärkelse. Detta direktiv bör följa de 
allmänna principer för CE-märkning som 
fastställs i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/200840 om krav 
för ackreditering och marknadskontroll i 
samband med saluföring av produkter.

utgår

__________________

40 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av den 
9 juli 2008 om krav för ackreditering och 
marknadskontroll i samband med 
saluföring av produkter och upphävande 
av förordning (EEG) nr 339/93 (EUT 
L 218, 13.8.2008, s. 30).

Or. de
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Ändringsförslag 238
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Förslag till direktiv
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) CE-märkningen som visar att en 
produkt överensstämmer med 
tillgänglighetskraven i detta direktiv, är 
det synliga resultatet av en hel process av 
bedömning av överensstämmelse i vid 
bemärkelse. Detta direktiv bör följa de 
allmänna principer för CE-märkning som 
fastställs i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/200840 om krav 
för ackreditering och marknadskontroll i 
samband med saluföring av produkter.

utgår

__________________

40 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av den 
9 juli 2008 om krav för ackreditering och 
marknadskontroll i samband med 
saluföring av produkter och upphävande 
av förordning (EEG) nr 339/93 (EUT 
L 218, 13.8.2008, s. 30).

Or. en

Ändringsförslag 239
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) CE-märkningen som visar att en 
produkt överensstämmer med 
tillgänglighetskraven i detta direktiv, är 
det synliga resultatet av en hel process av 
bedömning av överensstämmelse i vid 
bemärkelse. Detta direktiv bör följa de 
allmänna principer för CE-märkning som 
fastställs i Europaparlamentets och rådets 

utgår
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förordning (EG) nr 765/200840 om krav 
för ackreditering och marknadskontroll i 
samband med saluföring av produkter.

__________________

40 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av den 
9 juli 2008 om krav för ackreditering och 
marknadskontroll i samband med 
saluföring av produkter och upphävande 
av förordning (EEG) nr 339/93 (EUT 
L 218, 13.8.2008, s. 30).

Or. en

Motivering

Ett krav på CE-märkning av produkterna skulle vara förvirrande för alla inblandade. Det 
skulle leda till en situation där produkter är CE-märkta även om de inte är tillgängliga på 
grund av att det är en äldre produkt som fortfarande finns på marknaden, eller en produkt för 
vilken ett undantag har använts. Därför bör tillgängligheten inte kopplas till CE-märkningen.

Ändringsförslag 240
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Förslag till direktiv
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) CE-märkningen som visar att en 
produkt överensstämmer med 
tillgänglighetskraven i detta direktiv, är det 
synliga resultatet av en hel process av 
bedömning av överensstämmelse i vid 
bemärkelse. Detta direktiv bör följa de 
allmänna principer för CE-märkning som 
fastställs i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/200840 om krav för 
ackreditering och marknadskontroll i 
samband med saluföring av produkter.

(44) CE-märkningen som visar att en 
produkt överensstämmer med 
tillgänglighetskraven i detta direktiv, är det 
synliga resultatet av en hel process av 
bedömning av överensstämmelse i vid 
bemärkelse. Detta direktiv bör följa de 
allmänna principer för CE-märkning som 
fastställs i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/200840 om krav för 
ackreditering och marknadskontroll i 
samband med saluföring av produkter. Ett 
separat märkningssystem bör införas så 
att det står mer klart för alla 
konsumenter, inbegripet personer med 
funktionsnedsättning och personer med 
åldersrelaterad eller annan 
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funktionsnedsättning, att specifika 
produkter och tjänster överensstämmer 
med detta direktiv. CE-märkningen 
kommer således att kompletteras med 
information på förpackningen som anger 
tillgängligheten för användarna.

__________________ __________________

40 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av den 
9 juli 2008 om krav för ackreditering och 
marknadskontroll i samband med 
saluföring av produkter och upphävande av 
förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218, 
13.8.2008, s. 30).

40 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av den 
9 juli 2008 om krav för ackreditering och 
marknadskontroll i samband med 
saluföring av produkter och upphävande av 
förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218, 
13.8.2008, s. 30).

Or. en

Ändringsförslag 241
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Genom att anbringa CE-
märkningen på en produkt försäkrar 
tillverkaren, i enlighet med förordning 
(EG) nr 765/2008, att produkten 
överensstämmer med alla tillämpliga 
tillgänglighetskrav och att han tar på sig 
det fulla ansvaret för detta.

utgår

Or. en

Motivering

Ett krav på CE-märkning av produkterna skulle vara förvirrande för alla inblandade. Det 
skulle leda till en situation där produkter är CE-märkta även om de inte är tillgängliga på 
grund av att det är en äldre produkt som fortfarande finns på marknaden, eller en produkt för 
vilken ett undantag har använts. Därför bör tillgängligheten inte kopplas till CE-märkningen.
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Ändringsförslag 242
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Förslag till direktiv
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Genom att anbringa CE-
märkningen på en produkt försäkrar 
tillverkaren, i enlighet med förordning 
(EG) nr 765/2008, att produkten 
överensstämmer med alla tillämpliga 
tillgänglighetskrav och att han tar på sig 
det fulla ansvaret för detta.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 243
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc 
Tarabella

Förslag till direktiv
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Genom att anbringa CE-
märkningen på en produkt försäkrar 
tillverkaren, i enlighet med förordning 
(EG) nr 765/2008, att produkten 
överensstämmer med alla tillämpliga 
tillgänglighetskrav och att han tar på sig 
det fulla ansvaret för detta.

(45) Genom att anbringa CE-
märkningen på en produkt försäkrar 
tillverkaren, i enlighet med förordning 
(EG) nr 765/2008, att produkten 
överensstämmer med alla tillämpliga 
tillgänglighetskrav och att han tar på sig 
det fulla ansvaret för detta. Tillverkaren 
bör lägga till en tydlig hänvisning till 
tillgänglighet bredvid CE-märkningen i 
syfte att tydligare informera 
konsumenterna.

Or. en

Motivering

En tydlig hänvisning till tillgängligheten kommer att låta konsumenterna göra ett välgrundat 
val.
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Ändringsförslag 244
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Genom att anbringa CE-
märkningen på en produkt försäkrar 
tillverkaren, i enlighet med förordning 
(EG) nr 765/2008, att produkten 
överensstämmer med alla tillämpliga 
tillgänglighetskrav och att han tar på sig 
det fulla ansvaret för detta.

(45) Genom att anbringa CE-
märkningen på en produkt försäkrar 
tillverkaren, i enlighet med förordning 
(EG) nr 765/2008, att produkten 
överensstämmer med alla tillämpliga 
tillgänglighetskrav och att han tar på sig 
det fulla ansvaret för detta. Tillverkaren 
bör lägga till en tydlig hänvisning till 
tillgänglighet bredvid CE-märkningen i 
syfte att tydligare informera 
konsumenterna.

Or. en

Ändringsförslag 245
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Förslag till direktiv
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) Medlemsstaterna förväntas 
säkerställa att 
marknadskontrollsmyndigheterna 
kontrollerar att de ekonomiska aktörerna 
uppfyller de kriterier som avses i 
artikel 12.3 i enlighet med kapitel V.

(48) Medlemsstaterna förväntas 
säkerställa att 
marknadskontrollsmyndigheterna 
kontrollerar att de ekonomiska aktörerna 
uppfyller de kriterier som avses i 
artikel 12.3 i enlighet med kapitel V och 
att de regelbundet samråder med 
organisationer som företräder personer 
med funktionsnedsättning.

Or. en
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Ändringsförslag 246
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Förslag till direktiv
Skäl 48a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48a) Nationella databaser med all 
relevant information om 
tillgänglighetsgraden för de produkter 
och tjänster som förtecknas i artikel 1.1 
och 1.2 skulle ge bättre förutsättningar 
för att personer med 
funktionsbegränsningar, inbegripet 
personer med funktionsnedsättning och 
de organisationer som företräder dem, tas 
med vid marknadskontrollen.

Or. en

Ändringsförslag 247
Marlene Mizzi

Förslag till direktiv
Skäl 49a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49a) Medlemsstaterna bör upprätta ett 
offentligt tillgängligt databasregister över 
icke-tillgängliga produkter och tjänster. 
Konsumenter ska kunna läsa och logga 
information om icke-tillgängliga 
produkter. Medlemsstaterna bör vidta 
nödvändiga åtgärder för att informera 
konsumenter eller andra berörda parter 
om möjligheten att inge klagomål.

Or. en

Motivering

Insamling av statistik om klagomål och olyckor med anknytning till produkters och tjänsters 
avsaknad av tillgänglighet för upprättas och finansieras på EU-nivå. Sådan statistik behövs 
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för att tillhandahålla data för utveckling av standarder och genomföra inspektioner och 
marknadstillsynsåtgärder rörande tillgänglighet.

Ändringsförslag 248
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Skäl 49a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49a) Databaser över icke-tillgängliga 
produkter bör upprättas på nationell nivå 
och EU-nivå.

Or. en

Ändringsförslag 249
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) Ett förfarande för skyddsåtgärder 
bör upprättas, vilket ska gälla endast om 
medlemsstaterna är oeniga om åtgärder 
som en medlemsstat vidtagit. Enligt detta 
skyddsförfarande underrättas berörda 
parter om planerade åtgärder när det gäller 
produkter som inte uppfyller 
tillgänglighetskraven i detta direktiv. På så 
sätt kan myndigheterna för 
marknadskontroll få möjlighet att, i 
samarbete med de berörda ekonomiska 
aktörerna, agera i ett tidigare skede när det 
gäller sådana produkter.

(50) Ett förfarande för skyddsåtgärder 
bör upprättas, vilket ska gälla endast om 
medlemsstaterna är oeniga om åtgärder 
som en medlemsstat vidtagit. Enligt detta 
skyddsförfarande underrättas berörda 
parter om planerade åtgärder när det gäller 
produkter som inte uppfyller 
tillgänglighetskraven i detta direktiv. På så 
sätt kan myndigheterna för 
marknadskontroll få möjlighet att, i 
samarbete med organisationer som 
företräder personer med 
funktionsnedsättning och med de berörda 
ekonomiska aktörerna, agera i ett tidigare 
skede när det gäller sådana produkter.

Or. it
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Ändringsförslag 250
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) Ett förfarande för skyddsåtgärder 
bör upprättas, vilket ska gälla endast om 
medlemsstaterna är oeniga om åtgärder 
som en medlemsstat vidtagit. Enligt detta 
skyddsförfarande underrättas berörda 
parter om planerade åtgärder när det gäller 
produkter som inte uppfyller 
tillgänglighetskraven i detta direktiv. På så 
sätt kan myndigheterna för 
marknadskontroll få möjlighet att, i 
samarbete med de berörda ekonomiska 
aktörerna, agera i ett tidigare skede när det 
gäller sådana produkter.

(50) Ett förfarande för skyddsåtgärder 
bör upprättas, vilket ska gälla endast om 
medlemsstaterna är oeniga om åtgärder 
som en medlemsstat vidtagit. Enligt detta 
skyddsförfarande underrättas berörda 
parter om planerade åtgärder när det gäller 
produkter som inte uppfyller 
tillgänglighetskraven i detta direktiv. På så 
sätt kan myndigheterna för 
marknadskontroll få möjlighet att, i 
samarbete med organisationer som 
företräder personer med 
funktionsnedsättning och med de berörda 
ekonomiska aktörerna, agera i ett tidigare 
skede när det gäller sådana produkter.

Or. en

Motivering

Man bör verka för att personer med funktionsnedsättning och de organisationer som 
företräder dem ska få delta på lika villkor som andra aktörer.

Ändringsförslag 251
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Förslag till direktiv
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) Ett förfarande för skyddsåtgärder 
bör upprättas, vilket ska gälla endast om 
medlemsstaterna är oeniga om åtgärder 
som en medlemsstat vidtagit. Enligt detta 
skyddsförfarande underrättas berörda 

(50) Ett förfarande för skyddsåtgärder 
bör upprättas, vilket ska gälla endast om 
medlemsstaterna är oeniga om åtgärder 
som en medlemsstat vidtagit. Enligt detta 
skyddsförfarande underrättas berörda 
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parter om planerade åtgärder när det gäller 
produkter som inte uppfyller 
tillgänglighetskraven i detta direktiv. På så 
sätt kan myndigheterna för 
marknadskontroll få möjlighet att, i 
samarbete med de berörda ekonomiska 
aktörerna, agera i ett tidigare skede när det 
gäller sådana produkter.

parter om planerade åtgärder när det gäller 
produkter som inte uppfyller 
tillgänglighetskraven i detta direktiv. På så 
sätt kan myndigheterna för 
marknadskontroll få möjlighet att, i 
samarbete med organisationer som 
företräder personer med 
funktionsnedsättning och med de berörda 
ekonomiska aktörerna, agera i ett tidigare 
skede när det gäller sådana produkter.

Or. en

Ändringsförslag 252
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Skäl 52a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52a) Medlemsstaterna bör säkerställa 
att effektiva och snabba rättsmedel finns 
tillgängliga mot beslut som fattas av 
upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter när det gäller 
huruvida ett visst kontrakt ska hänföras 
till tillämpningsområdet för direktiven 
2014/24/EU och 2014/25/EU. Med hänsyn 
till den befintliga rättsliga ramen rörande 
rättsmedel inom de områden som omfattas 
av direktiven 2014/24/EU och 2014/25/EU 
bör dessa områden undantas från 
bestämmelserna om efterlevnad och 
påföljder i det här direktivet. Ett sådant 
undantagande bör dock inte på förhand 
döma medlemsstaternas fördragsenliga 
skyldigheter att vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa en effektiv 
tillämpning av unionsrätten.

Or. en

Ändringsförslag 253
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens
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Förslag till direktiv
Skäl 53a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53a) I syfte att ge tjänsteleverantörerna 
tillräckligt med tid för att anpassa sig till 
de krav som fastställs i detta direktiv är 
det nödvändigt att införa en 
övergångsperiod på [5] år efter datumet 
för tillämpningen av detta direktiv, under 
vilken produkter som används vid 
tillhandahållandet av en tjänst som 
släppts ut på EU-marknaden innan detta 
datum inte måste uppfylla 
tillgänglighetskraven i enlighet med detta 
direktiv såvida de inte ersätts av 
tjänsteleverantörerna under 
övergångsperioden. Det bör inte påverka 
övergångsperioder och tillämpningsdatum 
som fastställts genom annan 
unionslagstiftning om tillgänglighet. Med 
tanke på kostnaderna och den långa 
livslängden för uttagsautomater, 
biljettförsäljningsautomater och 
incheckningsautomater är det lämpligt att 
föreskriva att sådana terminaler, när de 
används vid tillhandahållandet av 
tjänster, får fortsätta att användas fram 
till slutet av deras ekonomiskt bärkraftiga 
eller fysiska nyttjandeperiod eller till dess 
att de är fullständigt avskrivna. Om den 
erforderliga bedömningen visar att det 
skulle utgöra en oproportionerlig börda 
för den ekonomiska aktören att kräva att 
alla uttagsautomater, 
biljettförsäljningsautomater och 
incheckningsautomater som är 
tillgängliga för tillhandahållandet av 
samma tjänst uppfyller de 
tillgänglighetskrav som fastställs i detta 
direktiv, bör bedömningen även innehålla 
förslag på vilket antal maskiner som 
överensstämmer med kraven som skulle 
vara tillräckligt för att säkerställa att de 
tjänster som tillhandahålls av den berörda 
tjänsteleverantören är tillgängliga. I sin 
bedömning bör tjänsteleverantören bland 
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annat ta hänsyn till den uppskattade 
fördelen för personer med 
funktionsnedsättning och hur 
lättillgängliga dessa maskiner är.

Or. en

Ändringsförslag 254
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Skäl 53a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53a) I syfte att ge tjänsteleverantörerna 
tillräckligt med tid för att anpassa sig till 
de krav som fastställs i detta direktiv är 
det nödvändigt att införa en 
övergångsperiod på sex år efter datumet 
för tillämpningen av detta direktiv, under 
vilken produkter som används vid 
tillhandahållandet av en tjänst som 
släppts ut på EU-marknaden innan detta 
datum inte måste uppfylla 
tillgänglighetskraven i enlighet med detta 
direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 255
Vicky Ford, Daniel Dalton

Förslag till direktiv
Skäl 53a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53a) Offentliga kontrakt för varor, 
arbeten eller tjänster som omfattas av 
direktiv 2014/24/EU eller direktiv 
2014/25/EU, och som tilldelades innan 
datumet för tillämpning av detta direktiv, 
bör dock fortsätta att levereras i enlighet 
med tillgänglighetskraven, om sådana 
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finns, som specificeras i dessa offentliga 
kontrakt.

Or. en

Ändringsförslag 256
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Skäl 53a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53a) De tillgänglighetskrav som 
fastställs i detta direktiv bör endast 
tillämpas i fråga om sådana produkter 
som placeras på unionsmarknaden efter 
det att de nationella 
genomförandebestämmelserna har trätt i 
kraft.

Or. de

Ändringsförslag 257
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till direktiv
Artikel 1 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillämpningsområde Syfte och tillämpningsområde

Or. en

Ändringsförslag 258
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Liisa 
Jaakonsaari, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt -1 (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. För att förbättra den inre 
marknadens funktion syftar detta direktiv 
till att tillnärma medlemsstaternas lagar 
och andra författningar genom att 
undanröja hinder för den fria rörligheten 
för tillgängliga produkter och tjänster.

Or. en

Motivering

Hänvisning till direktivets mål i den första artikeln.

Ändringsförslag 259
Marlene Mizzi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Detta direktiv fastställer en ram 
för inrättandet av unionens 
tillgänglighetskrav för produkter och 
tjänster som avses i punkt 2 och följande, 
i syfte att säkerställa fri rörlighet för 
sådana produkter och tjänster på den inre 
marknaden samtidigt som man ökar 
tillgängligheten för sådana produkter och 
tjänster för personer med 
funktionsbegränsning, inbegripet 
personer med funktionsnedsättning och 
äldre.

Or. en

Ändringsförslag 260
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kapitel I, II–V och VII gäller för 
följande produkter:

1. Kapitel I, II–V och VII gäller för 
följande produkter som placeras på 
unionsmarknaden efter det att de 
nationella genomförandebestämmelserna 
har trätt i kraft:

Or. de

Ändringsförslag 261
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kapitel I, II–V och VII gäller för 
följande produkter:

1. Kapitel I, II–V och VII gäller för 
följande produkter som släpps ut på 
marknaden efter det att detta direktiv har 
börjat tillämpas:

Or. de

Motivering

Det bör förtydligas att detta direktiv endast avser nya produkter och tjänster.

Ändringsförslag 262
Morten Løkkegaard

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Datormaskinvara och 
operativsystem för generella 
användningsområden.

a) Datormaskinvara för generella 
användningsområden.

Or. en
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Ändringsförslag 263
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Följande självbetjäningsterminaler: b) Självbetjäningsterminaler,
däribland:

Or. en

Ändringsförslag 264
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Biljettförsäljningsautomater. ii) Biljettförsäljningsautomater och 
incheckningsautomater vid 
tillhandahållande av 
kollektivtrafiktjänster med flyg, buss, på 
järnväg och på vatten.

Or. de

Motivering

Med hänsyn till artikel 1.2 måste det avseende tillämpningsområdet för utvalda 
självbetjäningsterminaler för rättssäkerhetens skull förtydligas vilka 
självbetjäningsterminaler det faktiskt rör sig om.

Ändringsförslag 265
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led b – led iia (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) Parkeringsbiljettautomater.

Or. en

Ändringsförslag 266
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Incheckningsautomater. utgår

Or. de

Motivering

En särskild hänvisning görs till incheckningsautomater, tillsammans med 
biljettförsäljningsautomater, i artikel 1.1 b ii.

Ändringsförslag 267
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led b – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) Betalterminaler.

Or. en

Ändringsförslag 268
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led b – led iiia (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) Betalterminaler.

Or. en

Motivering

Transaktioner som sker genom betalterminaler är den vanligaste elektroniska 
betalningsformen inom EU. Att göra betalterminaler mer tillgängliga kan hjälpa 
medlemsstaterna att uppfylla sina skyldigheter i enlighet med artikel 9 i Förenta nationernas 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag 269
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led b – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) Betalterminaler.

Or. en

Ändringsförslag 270
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led b – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) Betalterminaler.

Or. en

Ändringsförslag 271
Lambert van Nistelrooij
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Parkeringsbiljettautomater.

Or. en

Ändringsförslag 272
Morten Løkkegaard

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Terminalutrustning med 
avancerad datorkapacitet för 
telefonitjänster, för konsumentbruk.

utgår

Or. en

Motivering

Den europeiska koden för elektronisk kommunikation genomgår för närvarande en översyn. 
Därför anser föredraganden att detta omfattas på ett bättre sätt av den sektorspecifika 
lagstiftningen.

Ändringsförslag 273
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Terminalutrustning med avancerad 
datorkapacitet för telefonitjänster, för 
konsumentbruk.

c) Terminalutrustning med avancerad 
datorkapacitet för mellanmänskliga 
kommunikationstjänster, för 
konsumentbruk.

Or. en
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Ändringsförslag 274
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Terminalutrustning med avancerad 
datorkapacitet för audiovisuella 
medietjänster, för konsumentbruk.

d) Terminalutrustning för 
audiovisuella medietjänster, för 
konsumentbruk.

Or. en

Ändringsförslag 275
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Hushållsapparater som hanteras 
av ett användargränssnitt.

Or. en

Ändringsförslag 276
Lucy Anderson

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Hushållsapparater som hanteras 
av ett användargränssnitt.

Or. en
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Ändringsförslag 277
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) E-bokläsare.

Or. en

Motivering

Alla enheter som möjliggör läsning av e-böcker bör vara tillgängliga eftersom e-böckernas 
format är tekniskt neutralt.

Ändringsförslag 278
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kapitel I, II–V och VII gäller för 
följande tjänster:

2. Kapitel I, II–V och VII gäller för 
följande tjänster, som utförs efter det att 
detta direktiv har börjat tillämpas:

Or. de

Motivering

Det bör förtydligas att detta direktiv endast avser nya produkter och tjänster.

Ändringsförslag 279
Morten Løkkegaard

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led a



PE599.675v01-00 70/150 AM\1116870SV.docx

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Telefonitjänster och tillhörande 
terminalutrustning med avancerad 
datorkapacitet, för konsumentbruk.

utgår

Or. en

Motivering

Den europeiska koden för elektronisk kommunikation genomgår för närvarande en översyn. 
Därför anser föredraganden att detta omfattas på ett bättre sätt av den sektorspecifika 
lagstiftningen.

Ändringsförslag 280
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Telefonitjänster och tillhörande 
terminalutrustning med avancerad 
datorkapacitet, för konsumentbruk.

a) Mellanmänskliga 
kommunikationstjänster och tillhörande 
terminalutrustning med avancerad 
datorkapacitet, för konsumentbruk.

Or. en

Ändringsförslag 281
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Audiovisuella medietjänster och 
tillhörande utrustning med avancerad 
datorkapacitet, för konsumentbruk.

b) Utformningen av webbplatser och 
mobila applikationer för audiovisuella 
medietjänster.

Or. en
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Ändringsförslag 282
Morten Løkkegaard

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Audiovisuella medietjänster och 
tillhörande utrustning med avancerad 
datorkapacitet, för konsumentbruk.

b) Webbplatser och mobilbaserade 
tjänster för audiovisuella medietjänster.

Or. en

Motivering

Direktivet för audiovisuella medietjänster genomgår för närvarande en översyn. 
Tillgänglighetskraven bör därför införlivas i detta direktiv. Detta direktiv omfattar dock inte 
webbplatser, mobila applikationer och mobil utrustning för audiovisuella medietjänster. 
Därför föreslås det att dessa står kvar i rättsakten så att kryphål kan undvikas.

Ändringsförslag 283
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Audiovisuella medietjänster och
tillhörande utrustning med avancerad 
datorkapacitet, för konsumentbruk.

b) Tjänster som ger tillgång till
audiovisuella medietjänster, inbegripet
tillhörande utrustning med avancerad 
datorkapacitet, för konsumentbruk, som 
används för tillhandahållandet av dessa 
tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 284
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led ba (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Interaktiva kiosker på allmänna 
platser och med koppling till 
inköpsverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 285
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Kollektivtrafiktjänster med flyg, 
buss, på järnväg och på vatten.

c) Fordon som används för 
kollektivtrafiktjänster med flyg, buss, på 
järnväg och på vatten samt relaterad 
infrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 286
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Kollektivtrafiktjänster med flyg, 
buss, på järnväg och på vatten.

c) Kollektivtrafiktjänster med flyg, 
buss, på järnväg och på vatten och 
intermodala kollektivtrafiktjänster när det 
gäller

i) webbplatser, tjänster för mobila 
enheter, smart biljettförsäljning och 
realtidsinformation,

ii) självbetjäningsterminaler, 
biljettförsäljningsautomater och 
incheckningsautomater som används i 
kollektivtrafiktjänster.
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Or. de

Motivering

Detta tillägg bör införas i tillämpningsområdet i förtydligande syfte.

Ändringsförslag 287
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Kollektivtrafiktjänster med flyg, 
buss, på järnväg och på vatten.

c) Kollektivtrafiktjänster med flyg, 
buss, på järnväg och på vatten, med 
undantag av tillfällig trafik i enlighet med 
artikel 3 b i förordning (EU) nr 181/2011.

Or. de

Motivering

Undantaget för tillfällig trafik ska säkerställa att tillfällig trafik inte nödvändigtvis omfattas 
av bestämmelserna i detta direktiv. Syftet är här framför allt att göra ett undantag för små 
och medelstora företag som bedriver tillfällig trafik.

Ändringsförslag 288
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Daniel Dalton, Helga Stevens

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Kollektivtrafiktjänster med flyg, 
buss, på järnväg och på vatten.

c) Kollektivtrafiktjänster med flyg, 
buss, på järnväg och på vatten när det 
gäller följande aspekter:

Or. en
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Ändringsförslag 289
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led c – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Självbetjäningsterminaler inom 
unionens territorium, inklusive 
biljettförsäljningsautomater (åtminstone 
en enhet per fördefinierat område) och 
incheckningsautomater (åtminstone en 
enhet per fördefinierat område) som 
används för att tillhandahålla 
kollektivtrafiktjänster med flyg, buss, på 
järnväg och på vatten.

Or. de

Motivering

Förtydligande av artikel 1.2 c ii i förslaget till betänkande om att åtminstone en 
biljettförsäljningsautomat eller incheckningsautomat måste uppfylla direktivets 
tillgänglighetskrav.

Ändringsförslag 290
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led c – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) webbplatser, mobila applikationer, 
mobilbaserade tjänster, smart 
biljettförsäljning, realtidsinformation och

Or. en

Ändringsförslag 291
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Daniel Dalton, Helga Stevens
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led c – led ii (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) självbetjäningsterminaler, 
biljettförsäljningsautomater och 
incheckningsautomater inom unionens 
territorium som används i 
kollektivtrafiktjänster.

Or. en

Ändringsförslag 292
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Banktjänster. d) Banktjänster och 
betalningsterminaler.

Or. it

Ändringsförslag 293
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Banktjänster. d) Bank- och betaltjänster.

Or. en

Ändringsförslag 294
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens



PE599.675v01-00 76/150 AM\1116870SV.docx

SV

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Banktjänster. d) Banktjänster för konsumenter.

Or. en

Ändringsförslag 295
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) E-böcker. e) E-böcker och e-bokrelaterad 
utrustning.

Or. en

Ändringsförslag 296
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) E-böcker. e) E-böcker och åtkomst till e-böcker.

Or. en

Ändringsförslag 297
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) E-böcker. e) E-böcker och e-bokläsare.

Or. en

Motivering

Alla enheter som möjliggör läsning av e-böcker bör vara tillgängliga eftersom e-böckernas 
format är tekniskt neutralt.

Ändringsförslag 298
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) E-handel. f) E-handel, webbplatser för produkt-
och tjänsteleverantörer, privata enheter 
med behörighet att tillhandahålla tjänster 
av allmänintresse, medie- och 
nyhetswebbplatser, onlineplattformar och 
sociala medier.

Or. en

Ändringsförslag 299
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) E-handel. f) E-handel, webbplatser för produkt-
och tjänsteleverantörer, privata enheter 
med behörighet att tillhandahålla tjänster 
av allmänintresse, medie- och 
nyhetswebbplatser, onlineplattformar och 
sociala medier.
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Or. en

Ändringsförslag 300
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) E-handel. f) E-handel, inklusive tjänster på 
webbplatser och mobila enheter som 
erbjuds av posttjänster, elleverantörer och 
försäkringsbolag.

Or. en

Ändringsförslag 301
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Daniel Dalton, Helga Stevens

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) E-handel. f) Internetbaserade marknadsplatser, 
avsedda för att användas av konsumenter.

Or. en

Ändringsförslag 302
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Tjänster på webbplatser och 
mobila enheter som erbjuds av 
posttjänster, elleverantörer och 
försäkringsbolag.
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Or. en

Motivering

Det är viktigt att inkludera viktiga tjänster av allmänt intresse som faktiskt inte omfattas av 
direktivet om tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser. Detta skulle stärka 
komplementariteten för dessa två delar av lagstiftningen.

Ändringsförslag 303
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Inkvarteringstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 304
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Inkvarteringstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 305
Morten Løkkegaard

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Driftssystem.
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Or. en

Motivering

I dag tillhandahålls driftssystem som en tjänst och inte enbart som datormaskinvara. 
Maskinvara är inte statiskt och kan enkelt uppdateras.

Ändringsförslag 306
Vicky Ford, Daniel Dalton

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kapitel I, VI och VII i detta 
direktiv gäller för följande:

3. Kapitel I, VI och VII i detta 
direktiv gäller för följande, i förhållande 
till de produkter och tjänster som anges i 
punkterna 1 och 2 i denna artikel:

Or. en

Ändringsförslag 307
Vicky Ford, Daniel Dalton

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Offentlig upphandling och 
koncessioner som omfattas av direktiv 
2014/23/EU42, direktiv 2014/24/EU och 
direktiv 2014/25/EU.

a) Offentlig upphandling som 
omfattas av punkt 3a i denna artikel, 
däribland blandade kontrakt, vars föremål 
är avsett att användas av fysiska personer, 
oavsett om det handlar om allmänheten 
eller personal vid den upphandlande 
myndigheten eller enheten, och som 
omfattas av direktiv 2014/24/EU och
direktiv 2014/25/EU, där tekniska 
specifikationer utarbetas i enlighet med 
dessa direktiv i syfte att uppfylla 
tillgänglighetskriterier för personer med 
funktionsnedsättning eller design för alla 
användare, förutom i väl motiverade fall.
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__________________

42 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/23/EU av den 26 februari 2014 om 
tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 
28.3.2014, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 308
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Offentlig upphandling och 
koncessioner som omfattas av direktiv 
2014/23/EU42, direktiv 2014/24/EU och 
direktiv 2014/25/EU.

a) Offentlig upphandling, däribland 
blandade kontrakt, vars föremål är avsett 
att användas av fysiska personer, oavsett 
om det handlar om allmänheten eller 
personal vid den upphandlande 
myndigheten eller enheten, och som 
omfattas av direktiv 2014/24/EU och 
direktiv 2014/25/EU, där tekniska 
specifikationer utarbetas i syfte att 
uppfylla tillgänglighetskriterier för 
personer med funktionsnedsättning i 
enlighet med dessa direktiv.

__________________

42 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/23/EU av den 26 februari 2014 om 
tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 
28.3.2014, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 309
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Offentlig upphandling och 
koncessioner som omfattas av direktiv 
2014/23/EU42, direktiv 2014/24/EU och 
direktiv 2014/25/EU.

a) Offentlig upphandling och 
koncessioner som omfattas av direktiv 
2014/23/EU42, direktiv 2014/24/EU och 
direktiv 2014/25/EU, utformade eller 
konstruerade efter tillämpningsdatumet 
för detta direktiv och som inte ändrar 
bestämmelsernas obligatoriska eller 
frivilliga karaktär.

__________________ __________________

42 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/23/EU av den 26 februari 2014 om 
tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 
28.3.2014, s. 1).

42 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/23/EU av den 26 februari 2014 om 
tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 
28.3.2014, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 310
Vicky Ford, Daniel Dalton

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) offentlig upphandling i enlighet 
med punkt 3a, när tekniska 
specifikationer relaterade till sådana 
upphandlingar offentliggörs inom ramen 
för ett konkurrensutsatt 
upphandlingsförfarande efter datumet för 
detta direktivs ikraftträdande, men inte i 
förhållande till modifieringar i offentliga 
upphandlingar där kontraktet i fråga 
tilldelades innan detta datum,

Or. en

Ändringsförslag 311
Vicky Ford, Daniel Dalton
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) program i enlighet med punkt 3b, 
som godkänts efter tillämpningsdatumet 
för detta direktiv eller 
programdokumentation som genomför 
sådana program, i den utsträckning som 
dokumentationen offentliggörs efter detta 
datum,

Or. en

Ändringsförslag 312
Vicky Ford, Daniel Dalton

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3 – led ac (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ac) ny, renoverad och uppgraderad 
transportinfrastruktur i enlighet med 
punkt 3d, som börjar utformas eller 
konstrueras efter tillämpningsdatumet för 
detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 313
Edward Czesak

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Utarbetande och genomförande av 
program i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1303/2013, i vilken 
det fastställs gemensamma bestämmelser 
för Europeiska regionala 

utgår
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utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden, 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och Europeiska 
havs- och fiskerifonden43 och 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1304/201344.

__________________

43 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1303/2013 av den 
17 december 2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden, Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
och Europeiska havs- och fiskerifonden, 
om fastställande av allmänna 
bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden 
och Europeiska havs- och fiskerifonden 
samt om upphävande av rådets förordning 
(EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 320).

44 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1304/2013 av den 
17 december 2013 om Europeiska 
socialfonden och om upphävande av 
rådets förordning (EG) nr 1081/2006.

Or. en

Ändringsförslag 314
Vicky Ford, Daniel Dalton

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Utarbetande och genomförande av 
program i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1303/2013, i vilken det fastställs 
gemensamma bestämmelser för Europeiska 

b) Utarbetande och genomförande av 
program i enlighet med de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna som 
anger att tillgängligheten för personer 
med funktionsnedsättning ska beaktas 
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regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden, 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och Europeiska 
havs- och fiskerifonden43 och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1304/201344.

under förberedelsen och tillämpningen av 
dessa program då detta för närvarande 
anges i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1303/2013, i vilken det 
fastställs gemensamma bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden, Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
och Europeiska havs- och fiskerifonden43

och Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1304/201344.

__________________ __________________

43 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1303/2013 av den 
17 december 2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden, 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och Europeiska 
havs- och fiskerifonden, om fastställande 
av allmänna bestämmelser för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden och 
Europeiska havs- och fiskerifonden samt 
om upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 
320).

43 Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 1303/2013 av den 
17 december 2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden, 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och Europeiska
havs- och fiskerifonden, om fastställande 
av allmänna bestämmelser för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden och 
Europeiska havs- och fiskerifonden samt 
om upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 
320).

44 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1304/2013 av den 
17 december 2013 om Europeiska 
socialfonden och om upphävande av rådets 
förordning (EG) nr 1081/2006.

44 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1304/2013 av den 
17 december 2013 om Europeiska 
socialfonden och om upphävande av rådets 
förordning (EG) nr 1081/2006.

Or. en

Ändringsförslag 315
Edward Czesak

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Anbudsförfaranden för 
kollektivtrafik på järnväg och väg enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1370/200745.

utgår

__________________

45 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1370/2007 av den 
23 oktober 2007 om kollektivtrafik på 
järnväg och väg och om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och 
nr (EEG) 1107/70 (EUT L 315, 3.12.2007, 
s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 316
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Anbudsförfaranden för 
kollektivtrafik på järnväg och väg enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1370/200745.

c) Offentliga tjänstekontrakt som 
efter det att detta direktiv har börjat 
tillämpas tilldelas, antingen genom 
konkurrensutsatta anbudsförfaranden eller 
direkt, för kollektivtrafik på järnväg och 
väg enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1370/200745, såtillvida 
de behöriga myndigheterna har fastställt 
tillgänglighetskrav.

__________________ __________________

45 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1370/2007 av den 
23 oktober 2007 om kollektivtrafik på 
järnväg och väg och om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och nr 
(EEG) 1107/70 (EUT L 315, 3.12.2007, 
s. 1).

45 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1370/2007 av den 
23 oktober 2007 om kollektivtrafik på 
järnväg och väg och om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och nr 
(EEG) 1107/70 (EUT L 315, 3.12.2007, 
s. 1).

Or. de
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Motivering

Den behöriga myndigheten får själv bestämma om tillgänglighetskrav ska ingå i 
upphandlingskriterierna eller inte. Men om den beslutar sig för att tillgänglighetskrav ska 
ingå måste kriterierna motsvara tillgänglighetskraven i detta direktiv.

Ändringsförslag 317
Edward Czesak

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Transportinfrastruktur i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1315/201346.

utgår

__________________

46 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1315/2013 av den 
11 december 2013 om unionens riktlinjer 
för utbyggnad av det transeuropeiska 
transportnätet (EUT L 348, 20.12.2013, 
s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 318
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Mikroföretag ska, på grund av 
storlek, resurser och karaktär, inte vara 
skyldiga att uppfylla tillgänglighetskraven 
som fastställs i detta direktiv.

Or. en
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Ändringsförslag 319
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kapitel I, II och VII i detta direktiv 
ska gälla för följande:

a) Bebyggd miljö som används av 
kunder inom kollektivtrafiktjänster, 
inbegripet miljön som sköts av 
tjänsteleverantörer och av 
infrastrukturoperatörer.

b) Bebyggd miljö som används av 
kunder inom banktjänster.

c) Bebyggd miljö som används av 
kunder inom telefonitjänster, inbegripet 
kundtjänstcentrum och butiker för 
telefonoperatörer.

Or. en

Ändringsförslag 320
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Det är möjligt att bevilja undantag 
från tillämpningen av detta direktiv om de 
produkter och tjänster som det behandlar 
framställs av mikroföretag.

Or. it

Ändringsförslag 321
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna får i enlighet 
med unionsrätten upprätthålla eller 
införa åtgärder som sträcker sig utöver de 
minimikrav gällande tillgänglighet som 
anges i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 322
Vicky Ford, Daniel Dalton

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Detta direktiv ska inte påverka 
unionslagstiftningen och nationell 
lagstiftning om upphovsrätt och 
närstående rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 323
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Punkt 3 ska endast tillämpas på de 
produkter och tjänster som avses i 
punkterna 1 och 2.

Or. en

Ändringsförslag 324
Vicky Ford, Daniel Dalton
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Detta direktiv påverkar inte 
bestämmelserna i följande 
unionslagstiftning avseende 
tillgängligheten som omfattas av 
förordning (EG) 1371/2007 om att, på 
begäran, tillhandahålla viss information 
om tillgängligheten till tågtjänster samt 
biljetter: Förordning (EU) nr 1300/2014 
vad gäller fastställandet av tekniska 
specifikationer för driftskompatibilitet 
avseende vissa delar av tillgängligheten 
till unionens järnvägssystem för personer 
med funktionsnedsättningar och personer 
med nedsatt rörlighet. Förordning (EU) 
nr 454/2011 om teknisk specifikation för 
driftskompatibilitet avseende delsystemet 
”Telematikapplikationer för persontrafik” 
i det transeuropeiska järnvägssystemet. 
Förordning (EU) nr 181/2011 vad gäller 
tillhandahållandet av viss information om 
förhållandena för tillgängligheten som 
ska ges till passagerare. Förordning (EU) 
nr 1177/2010 som tillhandahållandet viss 
information om förhållandena för 
tillgänglighet som ska ges till passagerare, 
samt förordning (EU) 1107/2006 vad 
gäller tillhandahållandet av 
informationen som anges i denna i 
samband med flygresor. Detta direktiv 
kompletterar dessa förordningar genom 
att ange ytterligare tillgänglighetskrav 
avseende aspekter som inte omfattas av 
förordningarna.

Or. en

Ändringsförslag 325
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Artikel 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a

Minimiharmonisering

1. Medlemsstaterna ska i enlighet 
med unionsrätten upprätthålla åtgärder 
som sträcker sig utöver de minimikrav 
som fastställs i detta direktiv.

2. Medlemsstaterna får i enlighet 
med unionsrätten införa åtgärder som 
sträcker sig utöver de fyra minimikrav 
som fastställs i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 326
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a

Undantagande av mikroföretag

Medlemsstaterna får utesluta 
mikroföretag från tillämpning av detta 
direktiv på grund av storlek, resurser och 
dessa ekonomiska aktörers särdrag.

Or. en

Ändringsförslag 327
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. tillgängliga produkter och tjänster: 
produkter och tjänster som är förnimbara, 

1. tillgängliga produkter och tjänster: 
produkter och tjänster som kan användas 
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funktionsdugliga och begripliga för
personer med funktionsbegränsning, 
inbegripet personer med 
funktionsnedsättning, på lika villkor som 
andra.

av personer med funktionsnedsättning på 
lika villkor som andra, rent generellt samt 
utan väsentlig hjälp utifrån.

Or. en

Ändringsförslag 328
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. tillgängliga produkter och tjänster: 
produkter och tjänster som är förnimbara, 
funktionsdugliga och begripliga för 
personer med funktionsbegränsning, 
inbegripet personer med 
funktionsnedsättning, på lika villkor som 
andra.

1. tillgängliga produkter och tjänster: 
produkter och tjänster som är förnimbara, 
funktionsdugliga, begripliga och stabila för 
personer med funktionsbegränsning och
personer med funktionsnedsättning på lika 
villkor som andra.

Or. en

Motivering

Man bör bibehålla hänvisningarna till ”personer med funktionsbegränsning” och ”personer 
med funktionsnedsättning” för att visa att en mycket större del av befolkningen kommer att 
omfattas av direktivet. Även när man bedömer de uppskattade kostnaderna och vinsterna, bör 
man beakta hela den befolkning som använder sig av tillgängliga produkter och tjänster.

Ändringsförslag 329
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. tillgängliga produkter och tjänster: 
produkter och tjänster som är förnimbara, 

1. tillgängliga produkter och tjänster: 
produkter och tjänster som är förnimbara, 
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funktionsdugliga och begripliga för 
personer med funktionsbegränsning, 
inbegripet personer med 
funktionsnedsättning, på lika villkor som 
andra.

funktionsdugliga och begripliga för 
personer med funktionsbegränsning och
personer med funktionsnedsättning på lika 
villkor som andra.

Or. en

Ändringsförslag 330
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. tillgängliga produkter och tjänster: 
produkter och tjänster som är förnimbara, 
funktionsdugliga och begripliga för 
personer med funktionsbegränsning, 
inbegripet personer med 
funktionsnedsättning, på lika villkor som 
andra.

1. tillgängliga produkter och tjänster: 
produkter och tjänster som är förnimbara, 
funktionsdugliga och begripliga för 
personer med funktionsbegränsning och
personer med funktionsnedsättning på lika 
villkor som andra.

Or. en

Ändringsförslag 331
Sirpa Pietikäinen, Liisa Jaakonsaari

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. tillgängliga produkter och tjänster: 
produkter och tjänster som är förnimbara, 
funktionsdugliga och begripliga för 
personer med funktionsbegränsning, 
inbegripet personer med 
funktionsnedsättning, på lika villkor som 
andra.

1. tillgängliga produkter och tjänster: 
produkter och tjänster som är förnimbara, 
funktionsdugliga, tillgängliga och 
begripliga för personer med 
funktionsbegränsning, inbegripet personer 
med funktionsnedsättning, på lika villkor 
som andra.

Or. fi
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Ändringsförslag 332
Marlene Mizzi

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. tillgänglighet: den utsträckning i 
vilket produkter, system, tjänster, miljöer 
och faciliteter kan användas av personer 
inom en befolkning oavsett ålder eller 
funktionsnedsättningar i syfte att uppnå 
ett specifikt mål i ett specifikt 
användningssammanhang.

Or. en

Ändringsförslag 333
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. design för alla: utformning av 
produkter, miljöer, program och tjänster så 
att de i största möjliga utsträckning ska 
kunna användas av alla utan behov av 
anpassning eller specialutformning. 
Begreppet utesluter inte hjälpmedel för 
enskilda grupper av personer med 
funktionsbegränsning, inbegripet personer 
med funktionsnedsättning, där sådana 
behövs.

2. design för alla: utformning av 
produkter, miljöer, program och tjänster så 
att de i största möjliga utsträckning ska 
kunna användas av alla utan behov av 
anpassning eller specialutformning. Design 
för alla skulle även kunna uppnås genom 
interoperabilitet med hjälpmedel för
personer med funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 334
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Birgit Collin-
Langen, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. design för alla: utformning av 
produkter, miljöer, program och tjänster så 
att de i största möjliga utsträckning ska 
kunna användas av alla utan behov av 
anpassning eller specialutformning. 
Begreppet utesluter inte hjälpmedel för 
enskilda grupper av personer med 
funktionsbegränsning, inbegripet personer 
med funktionsnedsättning, där sådana 
behövs.

2. design för alla: utformning av 
produkter, miljöer, program och tjänster så 
att de i största möjliga utsträckning ska 
kunna användas av alla och, så långt som 
det är tekniskt möjligt, utan behov av 
anpassning eller specialutformning. 
Begreppet utesluter inte att hjälpmedel 
såsom applikationer från tredje part, 
kringutrustning, programvara och 
hårdvara måste anslutas till produkten i 
fråga för att göra den tillgänglig för 
enskilda grupper av personer med 
funktionsbegränsning, inbegripet personer 
med funktionsnedsättning.

Or. de

Ändringsförslag 335
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. design för alla: utformning av 
produkter, miljöer, program och tjänster så 
att de i största möjliga utsträckning ska 
kunna användas av alla utan behov av 
anpassning eller specialutformning. 
Begreppet utesluter inte hjälpmedel för 
enskilda grupper av personer med 
funktionsbegränsning, inbegripet personer 
med funktionsnedsättning, där sådana 
behövs.

2. design för alla: utformning av 
produkter, miljöer, program och tjänster så 
att de i största möjliga utsträckning ska 
kunna användas av alla utan behov av 
anpassning eller specialutformning. 
Begreppet utesluter inte hjälpmedel för 
enskilda grupper av personer med 
funktionsbegränsning och personer med 
funktionsnedsättning, där sådana behövs.

Or. en
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Motivering

”Design för alla” är det lämpligaste begreppet som ska användas inom ramarna för 
tillgänglighetslagen och nämns särskilt i artikel 4f i Förenta nationernas konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag 336
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. design för alla: utformning av 
produkter, miljöer, program och tjänster så 
att de i största möjliga utsträckning ska 
kunna användas av alla utan behov av 
anpassning eller specialutformning. 
Begreppet utesluter inte hjälpmedel för 
enskilda grupper av personer med 
funktionsbegränsning, inbegripet personer 
med funktionsnedsättning, där sådana 
behövs.

2. design för alla: utformning av 
produkter, miljöer, program och tjänster så 
att de i största möjliga utsträckning ska 
kunna användas av alla utan behov av 
anpassning eller specialutformning. 
Begreppet utesluter inte hjälpmedel för 
enskilda grupper av personer med 
funktionsbegränsning och personer med 
funktionsnedsättning, där sådana behövs.

Or. en

Ändringsförslag 337
Sirpa Pietikäinen, Liisa Jaakonsaari

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. personer som har någon fysisk, 
psykisk, intellektuell eller sensorisk 
funktionsnedsättning, åldersrelaterad 
funktionsnedsättning eller annan 
nedsättning på grund av kroppens funktion, 
varaktig eller tillfällig, som i samspel med 
olika hinder kan leda till begränsad tillgång 
till produkter och tjänster och till en 
situation som kräver anpassning av dessa 
produkter och tjänster efter personernas 

3. personer som har någon fysisk, 
psykisk, kognitiv, intellektuell eller 
sensorisk funktionsnedsättning, 
åldersrelaterad funktionsnedsättning eller 
annan nedsättning på grund av kroppens 
funktion, varaktig eller tillfällig, som i 
samspel med olika hinder kan leda till 
begränsad tillgång till produkter och 
tjänster och till en situation som kräver 
anpassning av dessa produkter och tjänster 
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särskilda behov. personer med 
funktionsnedsättning:

efter personernas särskilda behov. personer 
med funktionsnedsättning:

Or. fi

Ändringsförslag 338
Sirpa Pietikäinen, Liisa Jaakonsaari

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. personer som har någon varaktig 
fysisk, psykisk, intellektuell eller sensorisk 
funktionsnedsättning, som i samspel med 
olika hinder kan hindra dem från att fullt ut 
och effektivt delta i samhället på lika 
villkor som andra. produkt:

4. personer som har någon varaktig 
fysisk, psykisk, kognitiv, intellektuell eller 
sensorisk funktionsnedsättning, som i 
samspel med olika hinder kan hindra dem 
från att fullt ut och effektivt delta i 
samhället på lika villkor som andra. 
produkt:

Or. fi

Ändringsförslag 339
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. tillgång till audiovisuella 
medietjänster: funktioner som är 
nödvändiga för att möjliggöra 
användningen av tillhandahållna 
audiovisuella medietjänster, särskilt när 
det gäller olika överföringssätt för 
audiovisuella medietjänster, i den 
utsträckning som dessa funktioner inte 
omfattas av direktiv 2010/13/EU.

Or. en



PE599.675v01-00 98/150 AM\1116870SV.docx

SV

Ändringsförslag 340
Marlene Mizzi

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. e-böcker: digitala eller 
elektroniska böcker som tillhandahålls 
genom nedladdning eller strömmande på 
nätet (strömning) från en webbplats så att 
de kan läsas på en dator, en smartphone, 
elektroniska bokläsare eller andra 
lässystem.

Or. en

Ändringsförslag 341
Marlene Mizzi

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6b. webbplats: alla 
webbplatsversioner, däribland de som har 
utformats för mobila enheter eller på 
annat sätt. Om en applikation som 
utformats av ägarna till en webbplats 
erbjuder tjänster med koppling till 
webbplatsen gäller denna definition även 
sådana applikationer.

Or. en

Ändringsförslag 342
Morten Løkkegaard

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. telefonitjänster: tjänster i den 
mening som avses i artikel 2 a i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/21/EG48.

utgår

__________________

48 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett 
gemensamt regelverk för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (EGT L 108, 
24.4.2002, s. 33).

Or. en

Motivering

Den europeiska koden för elektronisk kommunikation genomgår för närvarande en översyn. 
Därför anser föredraganden att detta omfattas på ett bättre sätt av den sektorspecifika 
lagstiftningen.

Ändringsförslag 343
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. telefonitjänster: tjänster i den 
mening som avses i artikel 2 a i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/21/EG48.

7. mellanmänskliga 
kommunikationstjänster: tjänster såsom 
de definieras i punkt 5 i artikel 2 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv
.....48. 

__________________ __________________

48 Europaparlamentets och rådets direktiv
2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett 
gemensamt regelverk för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (EGT L 108, 
24.4.2002, s. 33).

48 Europaparlamentets och rådets direktiv 
.... om den nya europeiska koden för 
elektronisk kommunikation (EGT L ...).
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Or. en

Ändringsförslag 344
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. återkallelse: varje åtgärd för att ta 
tillbaka en produkt som redan 
tillhandahålls på marknaden för 
slutanvändaren.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 345
Morten Løkkegaard

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20a. banktjänster: tjänster som gör det 
möjligt för konsumenter att öppna och 
använda betalkonton i unionen med 
grundläggande funktioner i den mening 
som avses i direktiv 2014/92/EU.

Or. en

Ändringsförslag 346
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

21. e-handel: internetförsäljning av 
produkter och tjänster.

21. internetbaserad marknadsplats: en 
digital tjänst som gör det möjligt för 
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konsumenter enligt definitionen i artikel 
4.1 a i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2013/11/EU1a att ingå 
internetbaserade köpeavtal eller 
tjänsteavtal med näringsidkare enligt 
definitionen i artikel 4.1a i det direktivet, 
antingen på webbplatsen för den 
internetbaserade marknadsplatsen eller 
på en webbplats tillhörande en 
näringsidkare där datatjänster som 
tillhandahålls av en internetbaserad 
marknadsplats används.

__________________

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 
2013/11/EU av den 21 maj 2013 om 
alternativ tvistlösning vid 
konsumenttvister och om ändring av 
förordning (EG) nr 2006/2004 och 
direktiv 2009/22/EG (direktivet om 
alternativ tvistlösning) (EUT L 165, 
18.6.2013, s. 63).

Or. en

Ändringsförslag 347
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

21a. hjälpmedelsteknik: varje föremål, 
del av utrustning eller produktsystem som 
används för att öka, upprätthålla eller 
förbättra funktionsförmågan för personer 
med funktionsbegränsning och personer 
med funktionsnedsättning och äldre 
personer.

Or. en
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Ändringsförslag 348
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

21a. hjälpmedelsteknik: varje föremål, 
del av utrustning eller produktsystem, 
oavsett om detta har inhandlats, 
modifierats eller anpassats, används för 
att öka, upprätthålla eller förbättra 
funktionsförmågorna hos personer med 
funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 349
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 21b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

21b. särskild tillgänglighetstjänst: en 
tjänst såsom syntolkning, textning för 
döva personer och personer med nedsatt 
hörsel och teckenspråk som förbättrar 
tillgängligheten till audiovisuellt innehåll, 
dvs. program, för personer med 
funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 350
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 21c (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

21c. textning för döva personer och 
personer med nedsatt hörsel: 
synkroniserade visuella textalternativ för 
ljudinformation både med och utan tal 
som behövs för att förstå medieinnehållet.

Or. en

Ändringsförslag 351
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 21d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

21d. syntolkning: ytterligare narrativt 
ljud som intersekvenseras med dialogen, 
och beskriver de viktiga aspekterna av det 
visuella innehållet i audiovisuella medier 
som inte kan förstås enbart utifrån det 
huvudsakliga ljudbandet.

Or. en

Ändringsförslag 352
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 21e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

21e. talad textning eller ljudtextning: 
textning som läses upp på det nationella 
språket när det talade ljudet är på ett 
annat språk.

Or. en
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Ändringsförslag 353
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 21f (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

21f. relätjänster: telefontjänster som 
drivs av hörseltolkar som ger döva 
personer eller personer med nedsatt 
hörsel eller nedsatt talförmåga möjlighet 
att via en hörseltolk kommunicera per 
telefon med en person som kan höra, på 
ett sätt som är ”funktionellt likvärdigt” 
med förmågan hos en person utan 
funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 354
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 21g (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

21g. realtidstext: kommunikation som 
använder överföring av text där tecknen 
överförs via en terminal allteftersom de 
skrivs in på ett sätt som gör att 
användaren uppfattar kommunikationen 
som kontinuerlig.

Or. en

Ändringsförslag 355
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
de produkter och tjänster som avses i 
artikel 1.1 och 1.2 uppfyller 
tillgänglighetskraven i bilaga I i enlighet 
med punkterna 2–9 i denna artikel.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
de produkter och tjänster som avses i 
artikel 1.1 och 1.2 uppfyller 
tillgänglighetskraven i bilaga I i enlighet 
med punkterna 2–9 i denna artikel. Det är 
tillåtet att använda hjälpmedelsteknik för 
att uppnå målet om tillgänglighet.

Or. en

Ändringsförslag 356
Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
de produkter och tjänster som avses i 
artikel 1.1 och 1.2 uppfyller 
tillgänglighetskraven i bilaga I i enlighet 
med punkterna 2–9 i denna artikel.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
de produkter och tjänster som avses i 
artikel 1.1 och 1.2 uppfyller 
tillgänglighetskraven i bilaga I i enlighet 
med punkterna 2–9 i denna artikel genom 
de behöriga myndigheterna.

Or. ro

Ändringsförslag 357
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Datormaskinvara och
operativsystem för generella 
användningsområden ska uppfylla kraven i 
avsnitt I i bilaga I.

2. Datormaskinvara och 
operativsystem för generella 
användningsområden samt 
hushållsapparater som hanteras av ett 
användargränssnitt ska uppfylla kraven i 
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avsnitt I i bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 358
Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Datormaskinvara och 
operativsystem för generella 
användningsområden ska uppfylla kraven i 
avsnitt I i bilaga I.

2. Datormaskinvara och 
operativsystem för generella 
användningsområden ska uppfylla kraven i 
avsnitt I i bilaga I i alla medlemsstater.

Or. ro

Ändringsförslag 359
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Datormaskinvara och 
operativsystem för generella 
användningsområden ska uppfylla kraven i 
avsnitt I i bilaga I.

2. Datormaskinvara, operativsystem 
och e-bokläsare för generella 
användningsområden ska uppfylla kraven i 
avsnitt I i bilaga I.

Or. en

Motivering

Alla enheter som möjliggör läsning av e-böcker bör vara tillgängliga eftersom e-böckernas 
format är tekniskt neutralt.

Ändringsförslag 360
Igor Šoltes
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Följande självbetjäningsterminaler: 
Bankautomater, 
biljettförsäljningsautomater och
incheckningsautomater ska uppfylla kraven 
i avsnitt II i bilaga I.

3. Följande självbetjäningsterminaler: 
Bankautomater, 
biljettförsäljningsautomater,
incheckningsautomater och 
betalningsterminaler ska uppfylla kraven i 
avsnitt II i bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 361
Andreas Schwab, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Följande självbetjäningsterminaler: 
Bankautomater, 
biljettförsäljningsautomater och 
incheckningsautomater.

3. Ett lämpligt antal
självbetjäningsterminaler: Bankautomater, 
biljettförsäljningsautomater och 
incheckningsautomater.

Or. de

Ändringsförslag 362
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Följande självbetjäningsterminaler: 
Bankautomater, 
biljettförsäljningsautomater och 
incheckningsautomater ska uppfylla kraven 
i avsnitt II i bilaga I.

3. Följande självbetjäningsterminaler: 
Bankautomater, 
biljettförsäljningsautomater och 
incheckningsautomater samt 
betalningsterminaler ska uppfylla kraven i 
avsnitt II i bilaga I.
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Or. it

Ändringsförslag 363
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Följande självbetjäningsterminaler: 
Bankautomater, 
biljettförsäljningsautomater och 
incheckningsautomater ska uppfylla kraven 
i avsnitt II i bilaga I.

3. Följande självbetjäningsterminaler: 
Bankautomater, 
biljettförsäljningsautomater och 
incheckningsautomater samt 
betalningsterminaler ska uppfylla kraven i 
avsnitt II i bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 364
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Följande självbetjäningsterminaler: 
Bankautomater, 
biljettförsäljningsautomater och 
incheckningsautomater ska uppfylla kraven 
i avsnitt II i bilaga I.

3. Följande självbetjäningsterminaler: 
Betalterminaler, bankautomater, 
biljettförsäljningsautomater och 
incheckningsautomater ska uppfylla kraven 
i avsnitt II i bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 365
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Följande självbetjäningsterminaler: 
Bankautomater, 
biljettförsäljningsautomater och 
incheckningsautomater ska uppfylla kraven 
i avsnitt II i bilaga I.

3. Följande självbetjäningsterminaler: 
Bankautomater, 
biljettförsäljningsautomater, 
betalterminaler och 
incheckningsautomater ska uppfylla kraven 
i avsnitt II i bilaga I.

Or. en

Motivering

Transaktioner som sker genom betalterminaler är den vanligaste elektroniska 
betalningsformen inom EU. Att göra betalterminaler mer tillgängliga kan hjälpa 
medlemsstaterna att uppfylla sina skyldigheter i enlighet med artikel 9 i Förenta nationernas 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag 366
Morten Løkkegaard

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Telefonitjänster, däribland 
larmtjänster och tillhörande 
terminalutrustning med avancerad 
datorkapacitet för konsumentbruk ska 
uppfylla kraven i avsnitt III i bilaga I.

utgår

Or. en

Motivering

Den europeiska koden för elektronisk kommunikation genomgår för närvarande en översyn. 
Därför anser föredraganden att detta omfattas på ett bättre sätt av den sektorspecifika 
lagstiftningen.

Ändringsförslag 367
Jiří Maštálka
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Telefonitjänster, däribland 
larmtjänster och tillhörande 
terminalutrustning med avancerad 
datorkapacitet för konsumentbruk ska 
uppfylla kraven i avsnitt III i bilaga I.

4. Mellanmänskliga 
kommunikationstjänster, däribland 
larmtjänster och tillhörande 
terminalutrustning med avancerad 
datorkapacitet för konsumentbruk ska 
uppfylla kraven i avsnitt III i bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 368
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Telefonitjänster, däribland 
larmtjänster och tillhörande 
terminalutrustning med avancerad 
datorkapacitet för konsumentbruk ska 
uppfylla kraven i avsnitt III i bilaga I.

4. Telefonitjänster, däribland 
larmtjänster och tillhörande 
terminalutrustning med avancerad 
datorkapacitet för konsumentbruk ska 
uppfylla kraven i avsnitt III i bilaga I. 
Medlemsstaterna ska säkerställa tillgång 
till minst en textbaserad relätjänst och en 
videobaserad relätjänst inom hela sitt 
territorium och ska, i samråd med 
användarorganisationer, inbegripet 
organisationer som företräder personer 
med funktionsnedsättning, fortlöpande 
säkerställa att dessa relätjänster är 
driftskompatibla med telefonitjänsterna. 
Medlemsstaterna ska också säkerställa 
tillgången till ljud- och 
videokommunikation samt 
textkommunikation i realtid 
(totalkonversation) vid nationella, 
regionala och lokala larmtjänster.

Or. en



AM\1116870SV.docx 111/150 PE599.675v01-00

SV

Ändringsförslag 369
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Audiovisuella medietjänster och 
tillhörande terminalutrustning med 
avancerad datorkapacitet för 
konsumentbruk ska uppfylla kraven i 
avsnitt IV i bilaga I.

5. Terminalutrustning för 
audiovisuella medietjänster avsedd för 
konsumentbruk, såväl som utformningen 
av webbplatserna och de mobila 
applikationerna för audiovisuella 
medietjänster ska uppfylla kraven i avsnitt 
IV i bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 370
Morten Løkkegaard

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Audiovisuella medietjänster och 
tillhörande terminalutrustning med 
avancerad datorkapacitet för 
konsumentbruk ska uppfylla kraven i 
avsnitt IV i bilaga I.

5. Webbplats- och mobilbaserade 
tjänster för audiovisuella medietjänster 
och tillhörande terminalutrustning med 
avancerad datorkapacitet för 
konsumentbruk ska uppfylla kraven i 
avsnitt IV i bilaga I.

Or. en

Motivering

Direktivet för audiovisuella medietjänster genomgår för närvarande en översyn. 
Tillgänglighetskraven bör därför införlivas i detta direktiv. Detta direktiv omfattar dock inte 
webbplatser, mobila applikationer och mobil utrustning för audiovisuella medietjänster. 
Därför föreslås det att dessa står kvar i rättsakten så att kryphål kan undvikas.

Ändringsförslag 371
Igor Šoltes
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast det datum som anges i artikel 27.2 
ska leverantörer av audiovisuella 
medietjänster som sänder inom unionen 
göra sina tjänster tillgängliga enligt 
följande:

– Minst 75 % av hela 
programutbudet ska inbegripa textremsor 
för döva personer och personer med 
nedsatt hörsel.

– Minst 75 % av hela 
programutbudet med textremsor med 
översättning till det nationella språket ska 
inbegripa talade textremsor

– Minst 5 % av hela programutbudet 
ska innehålla teckenspråkstolkning.

Or. en

Ändringsförslag 372
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kollektivtrafiktjänster med flyg, 
buss, på järnväg och på vatten, webbplatser 
för sådana tjänster, tjänster för mobila 
enheter, smart biljettförsäljning och 
realtidsinformation samt 
självbetjäningsterminaler, 
biljettförsäljningsautomater och 
incheckningsautomater som används i 
kollektivtrafiktjänster ska uppfylla 
motsvarande krav i avsnitt V i bilaga I.

6. Ett lämpligt antal
kollektivtrafiktjänster med flyg, buss, på 
järnväg och på vatten, webbplatser för 
sådana tjänster, tjänster för mobila enheter, 
smart biljettförsäljning och 
realtidsinformation samt 
självbetjäningsterminaler, 
biljettförsäljningsautomater och 
incheckningsautomater som används i 
kollektivtrafiktjänster ska uppfylla 
motsvarande krav i avsnitt V i bilaga I.

Or. de
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Ändringsförslag 373
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kollektivtrafiktjänster med flyg, 
buss, på järnväg och på vatten, webbplatser 
för sådana tjänster, tjänster för mobila 
enheter, smart biljettförsäljning och 
realtidsinformation samt 
självbetjäningsterminaler, 
biljettförsäljningsautomater och 
incheckningsautomater som används i 
kollektivtrafiktjänster ska uppfylla 
motsvarande krav i avsnitt V i bilaga I.

6. Kollektivtrafiktjänster med flyg, 
buss, på järnväg och på vatten och 
intermodala kollektivtrafiktjänster, 
webbplatser för sådana tjänster, tjänster för 
mobila enheter, smart biljettförsäljning och 
realtidsinformation samt 
självbetjäningsterminaler, 
biljettförsäljningsautomater och 
incheckningsautomater som används i 
kollektivtrafiktjänster ska uppfylla 
motsvarande krav i avsnitt V i bilaga I 
endast om dessa krav inte redan omfattas 
av följande speciallagstiftning:

– Förordning (EG) nr 1371/2007, 
förordning (EU) nr 1300/2014 och 
förordning (EU) nr 454/2011 avseende 
järnvägstransport.

– Förordning (EU) nr 181/2011 
avseende busstransport.

– Förordning (EU) nr 1177/2010 
avseende transport till sjöss och på inre 
vattenvägar.

– Förordning (EG) nr 1107/2006 
avseende flygtrafik.

Or. de

Motivering

Det finns redan relevanta förordningar som reglerar tillgängligheten inom transportsektorn, 
och dessa förordningar bör varken kringgås eller undergrävas. Detta direktiv ska betraktas 
som ett komplement till de redan befintliga rättsakterna eftersom rättsosäkerhet annars skulle 
uppstå.
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Ändringsförslag 374
Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kollektivtrafiktjänster med flyg,
buss, på järnväg och på vatten, webbplatser 
för sådana tjänster, tjänster för mobila 
enheter, smart biljettförsäljning och 
realtidsinformation samt 
självbetjäningsterminaler, 
biljettförsäljningsautomater och 
incheckningsautomater som används i 
kollektivtrafiktjänster ska uppfylla 
motsvarande krav i avsnitt V i bilaga I.

6. Kollektivtrafiktjänster med flyg, 
buss, på järnväg och på vatten, webbplatser 
för sådana tjänster, tjänster för mobila 
enheter, smart biljettförsäljning och 
realtidsinformation samt 
självbetjäningsterminaler, 
biljettförsäljningsautomater och 
incheckningsautomater som används i 
kollektivtrafiktjänster ska uppfylla 
motsvarande krav i avsnitt V i bilaga I och 
vara tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning.

Or. ro

Ändringsförslag 375
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Banktjänster, webbplatser för 
sådana tjänster, banktjänster för mobila 
enheter, självbetjäningsterminaler, 
inbegripet bankautomater för banktjänster, 
ska uppfylla kraven i avsnitt VI i bilaga I.

7. Ett lämpligt antal banktjänster, 
webbplatser för sådana tjänster, 
banktjänster för mobila enheter, 
självbetjäningsterminaler, inbegripet 
bankautomater för banktjänster, ska 
uppfylla kraven i avsnitt VI i bilaga I.

Or. de

Ändringsförslag 376
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Marc Tarabella
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Banktjänster, webbplatser för 
sådana tjänster, banktjänster för mobila 
enheter, självbetjäningsterminaler, 
inbegripet bankautomater för banktjänster, 
ska uppfylla kraven i avsnitt VI i bilaga I.

7. Banktjänster och betaltjänster, 
däribland webbplatser för sådana tjänster, 
banktjänster och betaltjänster för mobila 
enheter, självbetjäningsterminaler, 
inbegripet betalningsterminaler och
bankautomater för banktjänster och 
betaltjänster, ska uppfylla kraven i avsnitt 
VI i bilaga I.

Or. en

Motivering

Transaktioner som sker genom betalterminaler är den vanligaste elektroniska 
betalningsformen inom EU. Att göra betalterminaler mer tillgängliga kan hjälpa 
medlemsstaterna att uppfylla sina skyldigheter i enlighet med artikel 9 i Förenta nationernas 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag 377
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Banktjänster, webbplatser för 
sådana tjänster, banktjänster för mobila 
enheter, självbetjäningsterminaler, 
inbegripet bankautomater för banktjänster, 
ska uppfylla kraven i avsnitt VI i bilaga I.

7. Banktjänster, webbplatser för 
sådana tjänster, banktjänster för mobila 
enheter, självbetjäningsterminaler, 
inbegripet bankautomater för banktjänster 
och betalningsterminaler, ska uppfylla 
kraven i avsnitt VI i bilaga I.

Or. it

Ändringsförslag 378
Lambert van Nistelrooij
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Banktjänster, webbplatser för 
sådana tjänster, banktjänster för mobila 
enheter, självbetjäningsterminaler, 
inbegripet bankautomater för banktjänster, 
ska uppfylla kraven i avsnitt VI i bilaga I.

7. Banktjänster, webbplatser för 
sådana tjänster, banktjänster för mobila 
enheter, självbetjäningsterminaler, 
inbegripet betalterminaler och
bankautomater för banktjänster, ska 
uppfylla kraven i avsnitt VI i bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 379
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Banktjänster, webbplatser för 
sådana tjänster, banktjänster för mobila 
enheter, självbetjäningsterminaler, 
inbegripet bankautomater för banktjänster, 
ska uppfylla kraven i avsnitt VI i bilaga I.

7. Banktjänster, webbplatser för 
sådana tjänster, banktjänster för mobila 
enheter och betalningsterminaler, 
självbetjäningsterminaler, inbegripet 
bankautomater för banktjänster, ska 
uppfylla kraven i avsnitt VI i bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 380
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. E-böcker ska uppfylla kraven i 
avsnitt VII i bilaga I.

8. E-böcker och tillhörande 
utrustning ska uppfylla kraven i avsnitt 
VII i bilaga I.

Or. en
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Ändringsförslag 381
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. E-böcker ska uppfylla kraven i 
avsnitt VII i bilaga I.

8. E-böcker och e-bokläsare ska 
uppfylla kraven i avsnitt VII i bilaga I.

Or. en

Motivering

Alla enheter som möjliggör läsning av e-böcker bör vara tillgängliga eftersom e-böckernas 
format är tekniskt neutralt.

Ändringsförslag 382
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. E-handel ska uppfylla kraven i 
avsnitt VIII i bilaga I.

9. Internetbaserade marknadsplatser
ska uppfylla kraven i avsnitt VIII i bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 383
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. E-handel ska uppfylla kraven i 
avsnitt VIII i bilaga I.

9. E-handel, webbplatser för produkt-
och tjänsteleverantörer, medie- och 
nyhetswebbplatser, onlineplattformar och 
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sociala medier ska uppfylla kraven i 
avsnitt VIII i bilaga I. 
Användarproducerat innehåll undantas 
från de krav som fastställs i avsnitt VIII i 
bilaga I, medan de tillgängliga 
författarverktygen ska vara tillgängliga 
för personer med funktionsnedsättning 
och underlätta skapandet av tillgängligt 
innehåll.

Or. en

Ändringsförslag 384
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. E-handel ska uppfylla kraven i 
avsnitt VIII i bilaga I.

9. E-handel, medie- och 
nyhetswebbplatser, onlineplattformar och 
sociala medier ska uppfylla kraven i 
avsnitt VIII i bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 385
Edward Czesak

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Medlemsstaterna kan, mot 
bakgrund av nationella förhållanden, 
besluta att den bebyggda miljö som 
används av kollektivtrafikens kunder, 
inbegripet miljön som sköts av 
tjänsteleverantörer och av 
infrastrukturoperatörer liksom den 
bebyggda miljö som används av kunder 
till banker samt kundtjänstcenter och 
butiker för telefonoperatörer, ska uppfylla 

utgår
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tillgänglighetskraven i avsnitt X i bilaga 1, 
för att de i högsta möjliga grad ska kunna 
användas av personer med 
funktionsbegränsning, inbegripet 
personer med funktionsnedsättning.

Or. en

Motivering

Ersätts av den nya artikeln 3a.

Ändringsförslag 386
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Medlemsstaterna kan, mot 
bakgrund av nationella förhållanden,
besluta att den bebyggda miljö som 
används av kollektivtrafikens kunder, 
inbegripet miljön som sköts av 
tjänsteleverantörer och av 
infrastrukturoperatörer liksom den 
bebyggda miljö som används av kunder till 
banker samt kundtjänstcenter och butiker 
för telefonoperatörer, ska uppfylla 
tillgänglighetskraven i avsnitt X i bilaga 1, 
för att de i högsta möjliga grad ska kunna 
användas av personer med 
funktionsbegränsning, inbegripet personer 
med funktionsnedsättning.

10. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
den bebyggda miljö som används av 
kollektivtrafikens kunder, inbegripet 
miljön som sköts av tjänsteleverantörer och 
av infrastrukturoperatörer liksom den 
bebyggda miljö som används av kunder till 
banker, kundtjänstcenter och butiker för 
telefonoperatörer samt alla andra tjänster 
eller inköpsplatser för produkter som 
omfattas av detta direktiv, uppfyller 
tillgänglighetskraven i avsnitt X i bilaga 1, 
för att de i högsta möjliga grad ska kunna 
användas av personer med 
funktionsbegränsning och personer med 
funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 387
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Marc Tarabella
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Medlemsstaterna kan, mot 
bakgrund av nationella förhållanden,
besluta att den bebyggda miljö som 
används av kollektivtrafikens kunder, 
inbegripet miljön som sköts av 
tjänsteleverantörer och av 
infrastrukturoperatörer liksom den 
bebyggda miljö som används av kunder till 
banker samt kundtjänstcenter och butiker 
för telefonoperatörer, ska uppfylla 
tillgänglighetskraven i avsnitt X i bilaga 1, 
för att de i högsta möjliga grad ska kunna 
användas av personer med 
funktionsbegränsning, inbegripet personer 
med funktionsnedsättning.

10. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
den bebyggda miljö som används av 
kollektivtrafikens kunder, inbegripet 
miljön som sköts av tjänsteleverantörer och 
av infrastrukturoperatörer liksom den 
bebyggda miljö som används av kunder till 
banker, kundtjänstcenter och butiker för 
telefonoperatörer samt alla andra tjänster 
eller inköpsplatser för produkter som 
omfattas av detta direktiv, uppfyller 
tillgänglighetskraven i avsnitt X i bilaga 1, 
för att de i högsta möjliga grad ska kunna 
användas av personer med 
funktionsbegränsning och personer med 
funktionsnedsättning.

Or. en

Motivering

Genom att göra den bebyggda miljön tillgänglig kan det bli lättare för medlemsstaterna att 
uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 9 i Förenta nationernas konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag 388
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Medlemsstaterna kan, mot 
bakgrund av nationella förhållanden, 
besluta att den bebyggda miljö som 
används av kollektivtrafikens kunder, 
inbegripet miljön som sköts av 
tjänsteleverantörer och av 
infrastrukturoperatörer liksom den 
bebyggda miljö som används av kunder till 
banker samt kundtjänstcenter och butiker 

10. Medlemsstaterna ska, mot 
bakgrund av nationella förhållanden, 
säkerställa att den bebyggda miljö som 
används av kollektivtrafikens kunder, 
inbegripet miljön som sköts av 
tjänsteleverantörer och av 
infrastrukturoperatörer liksom den 
bebyggda miljö som används av kunder till 
banker samt kundtjänstcenter och butiker 
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för telefonoperatörer, ska uppfylla 
tillgänglighetskraven i avsnitt X i bilaga 1, 
för att de i högsta möjliga grad ska kunna 
användas av personer med 
funktionsbegränsning, inbegripet personer 
med funktionsnedsättning.

för telefonoperatörer samt alla andra 
tjänster eller inköpsplatser för produkter 
som anges i detta direktiv, uppfyller
tillgänglighetskraven i avsnitt X i bilaga 1, 
för att de i högsta möjliga grad ska kunna 
användas av personer med 
funktionsbegränsning och personer med 
funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 389
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Medlemsstaterna kan, mot 
bakgrund av nationella förhållanden, 
besluta att den bebyggda miljö som 
används av kollektivtrafikens kunder, 
inbegripet miljön som sköts av 
tjänsteleverantörer och av 
infrastrukturoperatörer liksom den 
bebyggda miljö som används av kunder till 
banker samt kundtjänstcenter och butiker 
för telefonoperatörer, ska uppfylla 
tillgänglighetskraven i avsnitt X i bilaga 1, 
för att de i högsta möjliga grad ska kunna 
användas av personer med 
funktionsbegränsning, inbegripet 
personer med funktionsnedsättning.

10. Medlemsstaterna kan, mot 
bakgrund av nationella förhållanden, 
besluta att den bebyggda miljö som 
används av kollektivtrafikens kunder, 
inbegripet miljön som sköts av 
tjänsteleverantörer och av 
infrastrukturoperatörer liksom den 
bebyggda miljö som används av kunder till 
banker samt kundtjänstcenter och butiker 
för telefonoperatörer, ska, endast vad 
gäller uppbyggnad av ny infrastruktur 
och omfattande renoveringar, uppfylla 
tillgänglighetskraven i avsnitt X i bilaga 1, 
för att de i högsta möjliga grad ska kunna 
användas av personer med 
funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 390
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Medlemsstaterna kan, mot 
bakgrund av nationella förhållanden, 
besluta att den bebyggda miljö som 
används av kollektivtrafikens kunder, 
inbegripet miljön som sköts av 
tjänsteleverantörer och av 
infrastrukturoperatörer liksom den 
bebyggda miljö som används av kunder till 
banker samt kundtjänstcenter och butiker 
för telefonoperatörer, ska uppfylla 
tillgänglighetskraven i avsnitt X i bilaga 1, 
för att de i högsta möjliga grad ska kunna 
användas av personer med 
funktionsbegränsning, inbegripet 
personer med funktionsnedsättning.

10. Medlemsstaterna kan, mot 
bakgrund av nationella förhållanden, 
besluta att den bebyggda miljö som 
används av kollektivtrafikens kunder, 
inbegripet miljön som sköts av 
tjänsteleverantörer och av 
infrastrukturoperatörer liksom den 
bebyggda miljö som används av kunder till 
banker samt kundtjänstcenter och butiker 
för telefonoperatörer, ska uppfylla 
tillgänglighetskraven i avsnitt X i bilaga 1, 
för att de i högsta möjliga grad ska kunna 
användas av personer med 
funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 391
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Medlemsstaterna kan, mot 
bakgrund av nationella förhållanden, 
besluta att den bebyggda miljö som 
används av kollektivtrafikens kunder, 
inbegripet miljön som sköts av 
tjänsteleverantörer och av 
infrastrukturoperatörer liksom den 
bebyggda miljö som används av kunder till 
banker samt kundtjänstcenter och butiker 
för telefonoperatörer, ska uppfylla
tillgänglighetskraven i avsnitt X i bilaga 1, 
för att de i högsta möjliga grad ska kunna 
användas av personer med 
funktionsbegränsning, inbegripet personer 
med funktionsnedsättning.

10. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
den bebyggda miljö som används av 
kollektivtrafikens kunder, inbegripet 
miljön som sköts av tjänsteleverantörer och 
av infrastrukturoperatörer liksom den 
bebyggda miljö som används av kunder till 
banker samt kundtjänstcenter och butiker 
för telefonoperatörer, uppfyller
tillgänglighetskraven i avsnitt X i bilaga 1, 
för att de i högsta möjliga grad ska kunna 
användas av personer med 
funktionsbegränsning, inbegripet personer 
med funktionsnedsättning.

Or. it
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Ändringsförslag 392
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Medlemsstaterna kan, mot 
bakgrund av nationella förhållanden, 
besluta att den bebyggda miljö som 
används av kollektivtrafikens kunder, 
inbegripet miljön som sköts av 
tjänsteleverantörer och av 
infrastrukturoperatörer liksom den 
bebyggda miljö som används av kunder till 
banker samt kundtjänstcenter och butiker 
för telefonoperatörer, ska uppfylla
tillgänglighetskraven i avsnitt X i bilaga 1, 
för att de i högsta möjliga grad ska kunna 
användas av personer med 
funktionsbegränsning, inbegripet personer 
med funktionsnedsättning.

10. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
den bebyggda miljö som används av 
kollektivtrafikens kunder, inbegripet 
miljön som sköts av tjänsteleverantörer och 
av infrastrukturoperatörer liksom den 
bebyggda miljö som används av kunder till 
banker samt kundtjänstcenter och butiker 
för telefonoperatörer, uppfyller
tillgänglighetskraven i avsnitt X i bilaga 1, 
för att de i högsta möjliga grad ska kunna 
användas av personer med 
funktionsbegränsning, inbegripet personer 
med funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 393
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Inkvarteringstjänster ska uppfylla 
kraven i avsnitt VIII och X i bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 394
Edward Czesak
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Förslag till direktiv
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a

Den bebyggda miljön

1. Medlemsstaterna uppmuntras att 
begära att leverantörer av sådana 
elektroniska kommunikationstjänster som 
avses i punkt a i artikel 1.2, leverantörer 
av sådana kollektivtrafiktjänster som 
avses i punkt c i artikel 1.2 och 
tillhörande infrastrukturoperatörer samt 
leverantörer av sådana 
konsumentbanktjänster som avses i punkt 
d i artikel 1.2 ska säkerställa att den 
bebyggda miljö som deras konsumenter 
använder uppfyller tillgänglighetskraven i 
avsnitt V i bilaga I, för att dessa tjänster 
ska kunna användas av personer med 
funktionsnedsättning.

2. Utan att det påverkar de krav om 
den bebyggda miljön som anges i annan 
bindande unionslagstiftning, uppmuntras 
medlemsstaterna att kräva att den 
bebyggda miljön, inklusive 
transportinfrastruktur som passagerare 
använder, i synnerhet 
transportinfrastruktur inom det 
transeuropeiska transportnätet, ska 
uppfylla tillgänglighetskraven i bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 395
Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inte, av skäl som har 
att göra med tillgänglighetskraven, 
förhindra att produkter och tjänster som 

Medlemsstaterna ska inte, av skäl som har 
att göra med tillgänglighetskraven och 
förutsatt att de inte bryter mot de 
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överensstämmer med detta direktiv 
tillhandahålls på marknaden inom deras 
territorium.

kvalitetsstandarder som krävs för 
konsumentskydd, förhindra att produkter 
och tjänster som överensstämmer med 
detta direktiv tillhandahålls på marknaden 
inom deras territorium.

Or. ro

Ändringsförslag 396
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När tillverkarna släpper ut sina 
produkter på marknaden ska de se till att 
dessa har konstruerats och tillverkats i 
enlighet med de tillämpliga 
tillgänglighetskraven i artikel 3.

1. När tillverkarna släpper ut sina 
produkter på marknaden ska de se till att 
dessa har konstruerats och tillverkats i 
enlighet med de tillämpliga 
tillgänglighetskraven i artikel 3, såvida de 
funktionella kraven inte kan uppfyllas på 
grund av att anpassningen skulle kräva 
att produkten förändrades avsevärt eller 
innebära en oproportionerlig börda för 
tillverkaren.

Or. en

Ändringsförslag 397
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kraven som anges i punkt 1 anses 
även vara uppfyllda om tillverkaren väljer 
att använda sig av applikationer från en 
tredje part, perifer utrustning, 
programvara, maskinvara eller utrustning 
för användning hos kunden som är 
tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning.
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Or. en

Ändringsförslag 398
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillverkarna ska utarbeta den tekniska 
dokumentationen i enlighet med bilaga II 
och utföra eller låta utföra den 
bedömning av överensstämmelse som 
anges i den bilagan.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 399
Vicky Ford, Daniel Dalton

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillverkarna ska utarbeta den tekniska 
dokumentationen i enlighet med bilaga II 
och utföra eller låta utföra den 
bedömning av överensstämmelse som 
anges i den bilagan.

Tillverkarna ska dokumentera hur 
relevanta funktionella kriterier i bilaga I 
utifrån produktens avsedda användning 
har uppfyllts. Tillverkarna kan bestämma 
hur dokumenteringen i enlighet med 
bilaga I ska gå till. Dokumenteringen 
skulle kunna ske genom angivelse av 
normer som används för att uppfylla de 
funktionella kriterierna eller detaljerad 
information om hur de funktionella 
kriterierna uppfylldes eller utsträckningen 
i vilken produkterna uppfyller kriterierna. 
Skulle dokumentering inte vara relevant 
för den avsedda användningen eller 
huruvida tekniken kan uppnås kan en 
förklaring tillhandahållas.

Or. en
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Motivering

CE-märkning anses vara lämplig för tillgänglighetskrav och därför föreslås det att 
förfarandet för bedömning av överensstämmelse ersätts med alternativ dokumentering som 
tillverkarna kan tillhandahålla.

Ändringsförslag 400
Vicky Ford, Daniel Dalton

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om bedömningen har visat att produkten 
uppfyller de tillämpliga 
tillgänglighetskraven ska tillverkarna 
upprätta en EU-försäkran om 
överensstämmelse och anbringa CE-
märkningen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 401
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om bedömningen har visat att produkten 
uppfyller de tillämpliga 
tillgänglighetskraven ska tillverkarna 
upprätta en EU-försäkran om 
överensstämmelse och anbringa CE-
märkningen.

Om bedömningen har visat att produkten 
uppfyller de tillämpliga 
tillgänglighetskraven ska tillverkarna 
upprätta en EU-försäkran om 
överensstämmelse.

Or. en

Ändringsförslag 402
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om bedömningen har visat att produkten 
uppfyller de tillämpliga 
tillgänglighetskraven ska tillverkarna 
upprätta en EU-försäkran om 
överensstämmelse och anbringa CE-
märkningen.

Om bedömningen har visat att produkten 
uppfyller de tillämpliga 
tillgänglighetskraven ska tillverkarna 
upprätta en EU-försäkran om 
överensstämmelse.

Or. en

Ändringsförslag 403
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om bedömningen har visat att produkten 
uppfyller de tillämpliga 
tillgänglighetskraven ska tillverkarna 
upprätta en EU-försäkran om 
överensstämmelse och anbringa CE-
märkningen.

Om bedömningen har visat att produkten 
uppfyller de tillämpliga 
tillgänglighetskraven ska tillverkarna 
upprätta en EU-försäkran om 
överensstämmelse och anbringa CE-
märkningen. De ska inkludera ytterligare 
en tydlig hänvisning till tillgänglighet 
såsom ”tillgänglig produkt”.

Or. en

Ändringsförslag 404
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om bedömningen har visat att produkten 
uppfyller de tillämpliga 
tillgänglighetskraven ska tillverkarna 

Om bedömningen har visat att produkten 
uppfyller de tillämpliga 
tillgänglighetskraven ska tillverkarna 
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upprätta en EU-försäkran om 
överensstämmelse och anbringa CE-
märkningen.

upprätta en EU-försäkran om 
överensstämmelse och anbringa CE-
märkningen. De ska inkludera ytterligare 
en tydlig hänvisning till tillgänglighet.

Or. en

Motivering

En tydlig hänvisning till tillgängligheten kommer att låta konsumenterna göra ett välgrundat 
val.

Ändringsförslag 405
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillverkarna ska se till att det finns 
rutiner som säkerställer att kraven 
kommer att uppfyllas även vid 
serietillverkning. Hänsyn ska också tas till 
ändringar som görs i produktens 
konstruktion eller egenskaper, och 
ändringar i de harmoniserade 
standarderna eller andra tekniska 
specifikationer som det hänvisas till vid 
försäkran om överensstämmelse för en 
produkt.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 406
Vicky Ford, Daniel Dalton

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillverkarna ska se till att det finns 
rutiner som säkerställer att kraven kommer 

3. Tillverkarna ska se till att det finns 
rutiner som säkerställer dokumentering
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att uppfyllas även vid serietillverkning. 
Hänsyn ska också tas till ändringar som 
görs i produktens konstruktion eller 
egenskaper, och ändringar i de 
harmoniserade standarderna eller andra 
tekniska specifikationer som det hänvisas 
till vid försäkran om överensstämmelse 
för en produkt.

även vid serietillverkning. Det ska också 
tas hänsyn till ändringar i produktens 
konstruktion eller egenskaper och 
ändringar i de harmoniserade standarderna 
eller andra tekniska specifikationer som 
produkten hänvisar till.

Or. en

Ändringsförslag 407
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tillverkarna ska föra ett register 
över klagomål, produkter som inte 
uppfyller kraven och återkallade 
produkter, och ska informera 
distributörerna om alla sådana kontroller.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 408
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tillverkarna ska föra ett register 
över klagomål, produkter som inte 
uppfyller kraven och återkallade 
produkter, och ska informera 
distributörerna om alla sådana kontroller.

4. Tillverkarna ska föra ett register 
över klagomål, produkter som inte 
uppfyller kraven, och ska informera 
distributörerna om alla sådana kontroller.

Or. en
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Ändringsförslag 409
Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Pascal Arimont

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Tillverkarna ska se till att 
produkten åtföljs av bruksanvisningar 
och säkerhetsföreskrifter på ett språk som 
lätt kan förstås av konsumenter och 
slutanvändare och som bestämts av den 
berörda medlemsstaten.

utgår

Or. de

Motivering

Denna skyldighet anges redan i bilaga I.

Ändringsförslag 410
Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Tillverkarna ska se till att 
produkten åtföljs av bruksanvisningar och 
säkerhetsföreskrifter på ett språk som lätt 
kan förstås av konsumenter och 
slutanvändare och som bestämts av den 
berörda medlemsstaten.

7. Tillverkarna ska se till att 
produkten åtföljs av bruksanvisningar och 
säkerhetsföreskrifter på det officiella 
språket i medlemsstaten och som bestämts 
av den berörda medlemsstaten.

Or. ro

Ändringsförslag 411
Anneleen Van Bossuyt

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Tillverkarna ska se till att 
produkten åtföljs av bruksanvisningar och 
säkerhetsföreskrifter på ett språk som lätt 
kan förstås av konsumenter och 
slutanvändare och som bestämts av den 
berörda medlemsstaten.

7. Tillverkarna ska se till att 
produkten åtföljs av bruksanvisningar på 
ett språk som lätt kan förstås av 
konsumenter och slutanvändare och som 
bestämts av den berörda medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 412
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Tillverkarna ska se till att 
produkten åtföljs av bruksanvisningar och 
säkerhetsföreskrifter på ett språk som lätt 
kan förstås av konsumenter och 
slutanvändare och som bestämts av den 
berörda medlemsstaten.

7. Tillverkarna ska se till att 
produkten åtföljs av bruksanvisningar och 
säkerhetsföreskrifter på ett språk som lätt 
kan förstås av konsumenter och 
slutanvändare och som bestämts av den 
berörda medlemsstaten. Bruksanvisningar 
och säkerhetsföreskrifter till konsumenter 
bör tillhandahållas i tillgängliga och flera 
olika format.

Or. en

Ändringsförslag 413
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Tillverkarna ska se till att 
produkten åtföljs av bruksanvisningar och 
säkerhetsföreskrifter på ett språk som lätt 
kan förstås av konsumenter och 

7. Tillverkarna ska se till att 
produkten åtföljs av bruksanvisningar och 
säkerhetsföreskrifter på ett språk som lätt 
kan förstås av konsumenter och 
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slutanvändare och som bestämts av den 
berörda medlemsstaten.

slutanvändare och som bestämts av den 
berörda medlemsstaten. Bruksanvisningar 
och säkerhetsföreskrifter till konsumenter 
bör tillhandahållas i tillgängliga och flera 
olika format.

Or. en

Motivering

Säker användning av produkter och tjänster är en avgörande faktor för tillgängligheten. 
Bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter till konsumenter bör utarbetas och tillhandahållas 
i flera olika, tillgängliga format.

Ändringsförslag 414
Anneleen Van Bossuyt

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Tillverkare som anser eller har skäl 
att tro att en produkt som de har släppt ut 
på marknaden inte är förenlig med detta 
direktiv ska omedelbart vidta de 
korrigerande åtgärder som krävs för att få 
produkten att överensstämma med kraven 
eller om lämpligt dra tillbaka eller 
återkalla produkten. Om produkten utgör 
en risk vad gäller tillgänglighet ska 
tillverkarna dessutom omedelbart 
underrätta de behöriga nationella 
myndigheterna i de medlemsstater där de 
har tillhandahållit produkten, och lämna 
detaljerade uppgifter, i synnerhet om den 
bristande överensstämmelsen och de 
korrigerande åtgärder som vidtagits.

8. Tillverkare som anser eller har skäl 
att tro att en produkt som de har släppt ut 
på marknaden inte är förenlig med detta 
direktiv ska omedelbart vidta de 
korrigerande åtgärder som krävs för att få 
produkten att överensstämma med kraven.

Or. en

Ändringsförslag 415
Vicky Ford, Daniel Dalton
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Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Tillverkare som anser eller har skäl 
att tro att en produkt som de har släppt ut 
på marknaden inte är förenlig med detta 
direktiv ska omedelbart vidta de 
korrigerande åtgärder som krävs för att få 
produkten att överensstämma med kraven 
eller om lämpligt dra tillbaka eller 
återkalla produkten. Om produkten utgör 
en risk vad gäller tillgänglighet ska 
tillverkarna dessutom omedelbart 
underrätta de behöriga nationella 
myndigheterna i de medlemsstater där de 
har tillhandahållit produkten, och lämna 
detaljerade uppgifter, i synnerhet om den 
bristande överensstämmelsen och de 
korrigerande åtgärder som vidtagits.

8. Tillverkare som anser eller har skäl 
att tro att en produkt som de har släppt ut 
på marknaden inte är förenlig med detta 
direktiv ska omedelbart vidta de 
korrigerande åtgärder som krävs för att få 
produkten att överensstämma med kraven 
eller om lämpligt dra tillbaka produkten. 
Om produkten inte överensstämmer med 
detta direktiv ska tillverkarna dessutom 
omedelbart underrätta de behöriga 
nationella myndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
produkten, och lämna detaljerade 
uppgifter, i synnerhet om den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 
åtgärder som vidtagits.

Or. en

Ändringsförslag 416
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Tillverkare som anser eller har skäl 
att tro att en produkt som de har släppt ut 
på marknaden inte är förenlig med detta 
direktiv ska omedelbart vidta de
korrigerande åtgärder som krävs för att få 
produkten att överensstämma med kraven 
eller om lämpligt dra tillbaka eller 
återkalla produkten. Om produkten utgör 
en risk vad gäller tillgänglighet ska 
tillverkarna dessutom omedelbart 
underrätta de behöriga nationella 
myndigheterna i de medlemsstater där de 
har tillhandahållit produkten, och lämna 
detaljerade uppgifter, i synnerhet om den 
bristande överensstämmelsen och de 

8. Tillverkare som anser eller har skäl 
att tro att en produkt som de har släppt ut 
på marknaden inte är förenlig med detta 
direktiv ska omedelbart vidta de 
korrigerande åtgärder som krävs för att få 
produkten att överensstämma med kraven 
eller om lämpligt dra tillbaka produkten. 
Om produkten utgör en risk avseende 
säkerhet eller hälsa ska tillverkarna 
dessutom omedelbart underrätta de 
behöriga nationella myndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
produkten, och lämna detaljerade 
uppgifter, i synnerhet om den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 
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korrigerande åtgärder som vidtagits. åtgärder som vidtagits.

Or. en

Ändringsförslag 417
Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Tillverkare som anser eller har skäl 
att tro att en produkt som de har släppt ut 
på marknaden inte är förenlig med detta 
direktiv ska omedelbart vidta de 
korrigerande åtgärder som krävs för att få 
produkten att överensstämma med kraven 
eller om lämpligt dra tillbaka eller återkalla 
produkten. Om produkten utgör en risk vad 
gäller tillgänglighet ska tillverkarna 
dessutom omedelbart underrätta de 
behöriga nationella myndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
produkten, och lämna detaljerade 
uppgifter, i synnerhet om den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 
åtgärder som vidtagits.

8. Tillverkare som anser eller har skäl 
att tro att en produkt som de har släppt ut 
på marknaden inte är förenlig med detta 
direktiv ska omedelbart vidta de 
korrigerande åtgärder som krävs för att få 
produkten att överensstämma med kraven 
eller om lämpligt dra tillbaka eller återkalla 
produkten. Om produkten utgör en risk vad 
gäller tillgänglighet ska tillverkarna 
dessutom inom 24 timmar underrätta de 
behöriga nationella myndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
produkten, och lämna detaljerade 
uppgifter, i synnerhet om den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 
åtgärder som vidtagits.

Or. ro

Ändringsförslag 418
Vicky Ford, Daniel Dalton

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Tillverkarna ska på motiverad 
begäran av en behörig nationell myndighet 
lämna all information och dokumentation 
som behövs för att visa att produkten är 
förenlig med kraven, på ett språk som lätt 
kan förstås av myndigheten. Tillverkarna 

9. Tillverkarna ska på motiverad 
begäran av en behörig nationell myndighet 
lämna all information och dokumentation 
som behövs för att visa att produkten 
uppfyller kraven, på ett språk som lätt kan 
förstås av myndigheten. Tillverkarna ska 
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ska på begäran samarbeta med den 
behöriga myndigheten om de åtgärder som 
vidtas för att undanröja riskerna med de 
produkter som de har släppt ut på 
marknaden och för att säkerställa 
överensstämmelse med de krav som avses 
i artikel 3.

samarbeta med den behöriga myndigheten 
för att säkerställa att produkten uppfyller
de krav som avses i artikel 3.

Or. en

Ändringsförslag 419
Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Tillverkarna ska på motiverad 
begäran av en behörig nationell myndighet 
lämna all information och dokumentation 
som behövs för att visa att produkten är 
förenlig med kraven, på ett språk som lätt 
kan förstås av myndigheten. Tillverkarna 
ska på begäran samarbeta med den 
behöriga myndigheten om de åtgärder som 
vidtas för att undanröja riskerna med de 
produkter som de har släppt ut på 
marknaden och för att säkerställa 
överensstämmelse med de krav som avses i 
artikel 3.

9. Tillverkarna ska på motiverad 
begäran av en behörig nationell myndighet 
lämna all information och dokumentation 
som behövs för att visa att produkten är 
förenlig med kraven, på det officiella 
språket i landet där produkten 
distribuerats. Tillverkarna ska på begäran 
samarbeta med den behöriga myndigheten 
om de åtgärder som vidtas för att undanröja 
riskerna med de produkter som de har 
släppt ut på marknaden och för att 
säkerställa överensstämmelse med de krav 
som avses i artikel 3.

Or. ro

Ändringsförslag 420
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Tillverkarna ska på motiverad 
begäran av en behörig nationell 
myndighet lämna all information och 

9. Tillverkarna ska tillhandahålla
behöriga nationella myndigheter all 
information och dokumentation som 
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dokumentation som behövs för att visa att 
produkten är förenlig med kraven, på ett 
språk som lätt kan förstås av myndigheten. 
Tillverkarna ska på begäran samarbeta med 
den behöriga myndigheten om de åtgärder 
som vidtas för att undanröja riskerna med 
de produkter som de har släppt ut på 
marknaden och för att säkerställa 
överensstämmelse med de krav som avses i 
artikel 3.

behövs för att visa att produkten är förenlig 
med kraven, på ett språk som lätt kan 
förstås av den berörda myndigheten. 
Tillverkarna ska på begäran samarbeta med 
den behöriga myndigheten om de åtgärder 
som vidtas för att undanröja riskerna med 
de produkter som de har släppt ut på 
marknaden och för att säkerställa 
överensstämmelse med de krav som avses i 
artikel 3.

Or. en

Ändringsförslag 421
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Tillverkarna ska på motiverad 
begäran av en behörig nationell myndighet 
lämna all information och dokumentation 
som behövs för att visa att produkten är 
förenlig med kraven, på ett språk som lätt 
kan förstås av myndigheten. Tillverkarna 
ska på begäran samarbeta med den 
behöriga myndigheten om de åtgärder som 
vidtas för att undanröja riskerna med de
produkter som de har släppt ut på 
marknaden och för att säkerställa 
överensstämmelse med de krav som avses i 
artikel 3.

9. Tillverkarna ska på motiverad 
begäran av en behörig nationell myndighet 
lämna all information och dokumentation 
som behövs för att visa att produkten är 
förenlig med kraven, på ett språk som lätt 
kan förstås av myndigheten. Tillverkarna 
ska på begäran samarbeta med den 
behöriga myndigheten om de åtgärder som 
vidtas för att uppfylla kraven för 
överensstämmelse för produkter som de 
har släppt ut på marknaden och för att 
säkerställa överensstämmelse med de krav 
som avses i artikel 3.

Or. en

Ändringsförslag 422
Morten Løkkegaard

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Tillverkarna ska på motiverad 
begäran av en behörig nationell myndighet 
lämna all information och dokumentation 
som behövs för att visa att produkten är 
förenlig med kraven, på ett språk som lätt 
kan förstås av myndigheten. Tillverkarna 
ska på begäran samarbeta med den 
behöriga myndigheten om de åtgärder som 
vidtas för att undanröja riskerna med de
produkter som de har släppt ut på 
marknaden och för att säkerställa 
överensstämmelse med de krav som avses i 
artikel 3.

9. Tillverkarna ska på motiverad 
begäran av en behörig nationell myndighet 
lämna all information och dokumentation 
som behövs för att visa att produkten är 
förenlig med kraven, på ett språk som lätt 
kan förstås av myndigheten. Tillverkarna 
ska på begäran samarbeta med den 
behöriga myndigheten om de åtgärder som 
vidtas för att säkerställa uppfyllandet av 
kraven för överensstämmelse för
produkter som de har släppt ut på 
marknaden och för att säkerställa 
överensstämmelse med de krav som avses i 
artikel 3.

Or. en

Motivering

Denna ordalydelse är kopplad till den ordalydelse som används i den nya lagstiftningsramen. 
De säkerhetsrelaterade bestämmelserna i den nya lagstiftningsramen måste anpassas till 
syftet med detta direktiv. En produkt som inte är tillgänglig för personer med 
funktionsnedsättning utgör inte en risk. Den uppfyller dock inte direktivet.

Ändringsförslag 423
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Tillverkarna ska på motiverad 
begäran av en behörig nationell myndighet 
lämna all information och dokumentation 
som behövs för att visa att produkten är 
förenlig med kraven, på ett språk som lätt 
kan förstås av myndigheten. Tillverkarna 
ska på begäran samarbeta med den 
behöriga myndigheten om de åtgärder som 
vidtas för att undanröja riskerna med de 
produkter som de har släppt ut på 
marknaden och för att säkerställa 

9. Tillverkarna ska på motiverad 
begäran av en behörig nationell myndighet 
lämna all information och dokumentation 
som behövs för att visa att produkten är 
förenlig med kraven, på ett språk som lätt 
kan förstås av myndigheten. Tillverkarna 
ska på begäran samarbeta med den 
behöriga myndigheten om de åtgärder som 
vidtas för att undanröja bristande 
överensstämmelse hos de produkter som 
de har släppt ut på marknaden och för att 
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överensstämmelse med de krav som avses i 
artikel 3.

säkerställa överensstämmelse med de krav 
som avses i artikel 3.

Or. en

Ändringsförslag 424
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Tillverkarna ska på motiverad
begäran av en behörig nationell myndighet 
lämna all information och dokumentation 
som behövs för att visa att produkten är 
förenlig med kraven, på ett språk som lätt 
kan förstås av myndigheten. Tillverkarna 
ska på begäran samarbeta med den 
behöriga myndigheten om de åtgärder som 
vidtas för att undanröja riskerna med de 
produkter som de har släppt ut på 
marknaden och för att säkerställa 
överensstämmelse med de krav som avses i 
artikel 3.

9. Tillverkarna ska på begäran av en 
behörig nationell myndighet lämna all 
information och dokumentation som 
behövs för att visa att produkten är förenlig 
med kraven, på ett språk som lätt kan 
förstås av myndigheten. Tillverkarna ska 
på begäran samarbeta med den behöriga 
myndigheten om de åtgärder som vidtas för 
att undanröja riskerna med de produkter 
som de har släppt ut på marknaden och för 
att säkerställa överensstämmelse med de 
krav som avses i artikel 3.

Or. en

Ändringsförslag 425
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) på de behöriga nationella 
myndigheternas begäran samarbeta med 
dem om alla åtgärder som vidtas för att 
undanröja riskerna med de produkter som 
omfattas av fullmakten.

b) på de behöriga nationella 
myndigheternas begäran samarbeta med 
dem om alla åtgärder som vidtas för att
uppfylla kraven på överensstämmelse hos
de produkter som omfattas av fullmakten.

Or. en
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Ändringsförslag 426
Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Importörerna får endast släppa ut 
produkter på marknaden som 
överensstämmer med kraven.

1. Importörerna får endast släppa ut 
produkter på marknaden som 
överensstämmer med EU-regleringen.

Or. ro

Ändringsförslag 427
Vicky Ford, Daniel Dalton

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innan importörerna släpper ut en 
produkt på marknaden ska de försäkra sig 
om att tillverkaren har utfört den 
bedömning av överensstämmelse som 
anges i bilaga II. De ska se till att 
tillverkaren har upprättat den tekniska 
dokumentation som krävs i den bilagan, 
att produkten är försedd med CE-
märkning och åtföljs av de dokument som 
krävs samt att tillverkaren har uppfyllt 
kraven i artikel 5.5 och 5.6.

2. Innan importörerna släpper ut en 
produkt på marknaden ska de försäkra sig 
om att tillverkarna har dokumenterat hur 
man har uppfyllt de relevanta kriterier 
som anges i bilaga I utifrån produktens 
avsedda ändamål samt att tillverkaren har 
uppfyllt kraven i artikel 5.2, 5.5 och 5.6.

Or. en

Ändringsförslag 428
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innan importörerna släpper ut en 
produkt på marknaden ska de försäkra sig 
om att tillverkaren har utfört den 
bedömning av överensstämmelse som 
anges i bilaga II. De ska se till att 
tillverkaren har upprättat den tekniska 
dokumentation som krävs i den bilagan, 
att produkten är försedd med CE-
märkning och åtföljs av de dokument som 
krävs samt att tillverkaren har uppfyllt 
kraven i artikel 5.5 och 5.6.

2. Innan importörerna släpper ut en 
produkt på marknaden ska de försäkra sig 
om att produkterna överensstämmer med 
detta direktiv. De ska se till att 
produkterna åtföljs av de dokument som 
krävs samt att tillverkaren har uppfyllt 
kraven i artikel 5.5 och 5.6.

Or. en

Ändringsförslag 429
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innan importörerna släpper ut en 
produkt på marknaden ska de försäkra sig 
om att tillverkaren har utfört den 
bedömning av överensstämmelse som 
anges i bilaga II. De ska se till att 
tillverkaren har upprättat den tekniska 
dokumentation som krävs i den bilagan, att 
produkten är försedd med CE-märkning 
och åtföljs av de dokument som krävs samt 
att tillverkaren har uppfyllt kraven i artikel 
5.5 och 5.6.

2. Innan importörerna släpper ut en 
produkt på marknaden ska de försäkra sig 
om att tillverkaren har utfört den 
bedömning av överensstämmelse som 
anges i bilaga II. De ska se till att 
tillverkaren har upprättat den tekniska 
dokumentation som krävs i den bilagan, att 
den åtföljs av de dokument som krävs samt 
att tillverkaren har uppfyllt kraven i artikel 
5.5 och 5.6.

Or. en

Ändringsförslag 430
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en importör anser eller har skäl 
att tro att en produkt inte uppfyller 
tillgänglighetskraven som avses i artikel 3 
får produkten inte släppas ut på marknaden 
förrän den överensstämmer med kraven. 
Om produkten utgör en risk ska 
importören dessutom informera 
tillverkaren och 
marknadskontrollmyndigheterna om 
detta.

3. Om en importör anser eller har skäl 
att tro att en produkt inte uppfyller 
tillgänglighetskraven som avses i artikel 3 
ska han eller hon informera tillverkaren 
och marknadskontrollmyndigheten, och 
produkten får inte släppas ut på marknaden 
förrän den överensstämmer med kraven.

Or. it

Ändringsförslag 431
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en importör anser eller har skäl 
att tro att en produkt inte uppfyller 
tillgänglighetskraven som avses i artikel 3 
får produkten inte släppas ut på marknaden 
förrän den överensstämmer med kraven. 
Om produkten utgör en risk ska 
importören dessutom informera 
tillverkaren och 
marknadskontrollmyndigheterna om detta.

3. Om en importör anser eller har skäl 
att tro att en produkt inte uppfyller 
tillgänglighetskraven som avses i artikel 3 
får produkten inte släppas ut på marknaden 
förrän den överensstämmer med kraven. 
Om produkten inte uppfyller kraven om 
överensstämmelse ska importören 
dessutom informera tillverkaren och 
marknadskontrollmyndigheterna om detta.

Or. en

Ändringsförslag 432
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en importör anser eller har skäl 
att tro att en produkt inte uppfyller 

3. Om en importör anser eller har skäl 
att tro att en produkt inte uppfyller 
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tillgänglighetskraven som avses i artikel 3 
får produkten inte släppas ut på marknaden 
förrän den överensstämmer med kraven. 
Om produkten utgör en risk ska importören 
dessutom informera tillverkaren och 
marknadskontrollmyndigheterna om detta.

tillgänglighetskraven som avses i artikel 3 
får produkten inte släppas ut på marknaden 
förrän den överensstämmer med kraven. 
Om produkten utgör en säkerhets- eller 
hälsorisk ska importören dessutom 
informera tillverkaren och 
marknadskontrollmyndigheterna om detta.

Or. de

Ändringsförslag 433
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en importör anser eller har skäl 
att tro att en produkt inte uppfyller 
tillgänglighetskraven som avses i artikel 3 
får produkten inte släppas ut på marknaden 
förrän den överensstämmer med kraven. 
Om produkten utgör en risk ska importören 
dessutom informera tillverkaren och 
marknadskontrollmyndigheterna om detta.

3. Om en importör anser eller har skäl 
att tro att en produkt inte uppfyller 
tillgänglighetskraven som avses i artikel 3 
får produkten inte släppas ut på marknaden 
förrän den överensstämmer med kraven. 
Om produkten utgör en risk avseende 
säkerhet eller hälsa ska importören 
dessutom informera tillverkaren och 
marknadskontrollmyndigheterna om detta.

Or. en

Ändringsförslag 434
Vicky Ford, Daniel Dalton

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en importör anser eller har skäl 
att tro att en produkt inte uppfyller 
tillgänglighetskraven som avses i artikel 3 
får produkten inte släppas ut på marknaden 
förrän den överensstämmer med kraven. 
Om produkten utgör en risk ska importören 
dessutom informera tillverkaren och 

3. Om en importör anser eller har skäl 
att tro att en produkt inte uppfyller 
tillgänglighetskraven som avses i artikel 3 
får produkten inte släppas ut på marknaden 
förrän den uppfyller kraven. Om produkten 
utgör en risk ska importören dessutom 
informera tillverkaren och 
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marknadskontrollmyndigheterna om detta. marknadskontrollmyndigheterna om detta.

Or. en

Ändringsförslag 435
Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Importörerna ska se till att 
produkten åtföljs av bruksanvisningar och 
föreskrifter på ett språk som lätt kan 
förstås av konsumenter och andra 
slutanvändare och som bestämts av den 
berörda medlemsstaten.

5. Importörerna ska se till att 
produkten åtföljs av bruksanvisningar och 
föreskrifter på det officiella språket i 
landet där produkten distribuerats och 
som bestämts av den berörda 
medlemsstaten.

Or. ro

Ändringsförslag 436
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Daniel Dalton, Helga Stevens

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Importörerna ska föra ett register 
över klagomål, produkter som inte 
uppfyller kraven och återkallade 
produkter, och ska informera 
distributörerna om sådana kontroller.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 437
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Importörerna ska föra ett register 
över klagomål, produkter som inte 
uppfyller kraven och återkallade 
produkter, och ska informera 
distributörerna om sådana kontroller.

7. Importörerna ska föra ett register 
över klagomål och produkter som inte 
uppfyller kraven, och ska informera 
distributörerna om sådana kontroller.

Or. en

Ändringsförslag 438
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Daniel Dalton

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Importörer som anser eller har skäl 
att tro att en produkt som de har släppt ut 
på marknaden inte överensstämmer med de 
krav som avses i artikel 3, ska omedelbart 
vidta de korrigerande åtgärder som krävs 
för att produkten ska överensstämma med 
kraven eller, om så är lämpligt, dra 
tillbaka eller återkalla produkten. Om 
produkten utgör en risk, ska importörerna 
dessutom omedelbart underrätta de 
behöriga nationella myndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
produkten och lämna detaljerade 
uppgifter om i synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 
åtgärder som vidtagits.

8. Importörer som anser eller har skäl 
att tro att en produkt som de har släppt ut 
på marknaden inte överensstämmer med de 
krav som avses i artikel 3, ska omedelbart 
vidta de korrigerande åtgärder som krävs 
för att produkten ska överensstämma med 
kraven.

Or. en

Ändringsförslag 439
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Importörer som anser eller har skäl 
att tro att en produkt som de har släppt ut 
på marknaden inte överensstämmer med de 
krav som avses i artikel 3, ska omedelbart 
vidta de korrigerande åtgärder som krävs 
för att produkten ska överensstämma med 
kraven eller, om så är lämpligt, dra tillbaka 
eller återkalla produkten. Om produkten 
utgör en risk, ska importörerna dessutom 
omedelbart underrätta de behöriga 
nationella myndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
produkten och lämna detaljerade uppgifter 
om i synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 
åtgärder som vidtagits.

8. Importörer som anser eller har skäl 
att tro att en produkt som de har släppt ut 
på marknaden inte överensstämmer med de 
krav som avses i artikel 3, ska omedelbart 
vidta de korrigerande åtgärder som krävs 
för att produkten ska överensstämma med 
kraven eller, om så är lämpligt, dra tillbaka 
eller återkalla produkten. Om produkten 
inte överensstämmer med detta direktiv, 
ska importörerna dessutom omedelbart 
underrätta de behöriga nationella 
myndigheterna i de medlemsstater där de 
har tillhandahållit produkten och lämna 
detaljerade uppgifter om i synnerhet den 
bristande överensstämmelsen och de 
korrigerande åtgärder som vidtagits.

Or. it

Ändringsförslag 440
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Importörer som anser eller har skäl 
att tro att en produkt som de har släppt ut 
på marknaden inte överensstämmer med de 
krav som avses i artikel 3, ska omedelbart 
vidta de korrigerande åtgärder som krävs 
för att produkten ska överensstämma med 
kraven eller, om så är lämpligt, dra tillbaka 
eller återkalla produkten. Om produkten 
utgör en risk, ska importörerna dessutom 
omedelbart underrätta de behöriga 
nationella myndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
produkten och lämna detaljerade uppgifter 
om i synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 
åtgärder som vidtagits.

8. Importörer som anser eller har skäl 
att tro att en produkt som de har släppt ut 
på marknaden inte överensstämmer med de 
krav som avses i artikel 3, ska omedelbart 
vidta de korrigerande åtgärder som krävs 
för att produkten ska överensstämma med 
kraven eller, om så är lämpligt, dra tillbaka 
produkten. Om produkten utgör en risk 
avseende säkerhet eller hälsa ska 
importörerna dessutom omedelbart 
underrätta de behöriga nationella 
myndigheterna i de medlemsstater där de 
har tillhandahållit produkten, och lämna 
detaljerade uppgifter, i synnerhet om den 
bristande överensstämmelsen och de 
korrigerande åtgärder som vidtagits.

Or. en
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Ändringsförslag 441
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Importörer som anser eller har skäl 
att tro att en produkt som de har släppt ut 
på marknaden inte överensstämmer med de 
krav som avses i artikel 3, ska omedelbart 
vidta de korrigerande åtgärder som krävs 
för att produkten ska överensstämma med 
kraven eller, om så är lämpligt, dra tillbaka 
eller återkalla produkten. Om produkten 
utgör en risk, ska importörerna dessutom 
omedelbart underrätta de behöriga 
nationella myndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
produkten och lämna detaljerade uppgifter 
om i synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 
åtgärder som vidtagits.

8. Importörer som anser eller har skäl 
att tro att en produkt som de har släppt ut 
på marknaden inte överensstämmer med de 
krav som avses i artikel 3, ska omedelbart 
vidta de korrigerande åtgärder som krävs 
för att produkten ska överensstämma med 
kraven eller, om så är lämpligt, dra tillbaka 
eller återkalla produkten. Om produkten 
utgör en säkerhets- eller hälsorisk ska 
importörerna dessutom omedelbart 
underrätta de behöriga nationella 
myndigheterna i de medlemsstater där de 
har tillhandahållit produkten och lämna 
detaljerade uppgifter om i synnerhet den 
bristande överensstämmelsen och de 
korrigerande åtgärder som vidtagits.

Or. de

Ändringsförslag 442
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Importörerna ska på motiverad 
begäran av en behörig nationell 
myndighet lämna all den information och 
dokumentation som behövs för att visa att 
en produkt är förenlig med kraven, på ett 
språk som lätt kan förstås av myndigheten. 
De ska på begäran samarbeta med den 
behöriga myndigheten om de åtgärder som 
vidtas för att undanröja riskerna med 
produkter som de har släppt ut på 
marknaden.

9. Importörerna ska tillhandahålla de 
behöriga nationella myndigheterna all 
den information och dokumentation som 
behövs för att visa att en produkt är 
förenlig med kraven, på ett språk som lätt 
kan förstås av den berörda myndigheten. 
De ska på begäran samarbeta med den 
behöriga myndigheten om de åtgärder som 
vidtas för att undanröja riskerna med 
produkter som de har släppt ut på 
marknaden.
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Or. en

Ändringsförslag 443
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Importörerna ska på motiverad 
begäran av en behörig nationell myndighet 
lämna all den information och 
dokumentation som behövs för att visa att 
en produkt är förenlig med kraven, på ett 
språk som lätt kan förstås av myndigheten. 
De ska på begäran samarbeta med den 
behöriga myndigheten om de åtgärder som 
vidtas för att undanröja riskerna med
produkter som de har släppt ut på 
marknaden.

9. Importörerna ska på motiverad 
begäran av en behörig nationell myndighet 
lämna all den information och 
dokumentation som behövs för att visa att 
en produkt är förenlig med kraven, på ett 
språk som lätt kan förstås av myndigheten. 
De ska på begäran samarbeta med den 
myndigheten om de åtgärder som vidtas för 
att uppfylla kraven på överensstämmelse 
för de produkter som de har släppt ut på 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 444
Morten Løkkegaard

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Importörerna ska på motiverad 
begäran av en behörig nationell myndighet 
lämna all den information och 
dokumentation som behövs för att visa att 
en produkt är förenlig med kraven, på ett 
språk som lätt kan förstås av myndigheten. 
De ska på begäran samarbeta med den 
behöriga myndigheten om de åtgärder som 
vidtas för att undanröja riskerna med
produkter som de har släppt ut på 
marknaden.

9. Importörerna ska på motiverad 
begäran av en behörig nationell myndighet 
lämna all den information och 
dokumentation som behövs för att visa att 
en produkt är förenlig med kraven, på ett 
språk som lätt kan förstås av myndigheten. 
De ska på begäran samarbeta med den 
myndigheten om de åtgärder som vidtas för 
att säkerställa överensstämmelse för
produkter som de har släppt ut på
marknaden.

Or. en
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Motivering

Denna ordalydelse är kopplad till den ordalydelse som används i den nya lagstiftningsramen. 
De säkerhetsrelaterade bestämmelserna i den nya lagstiftningsramen måste anpassas till 
syftet med detta direktiv. En produkt som inte är tillgänglig för personer med 
funktionsnedsättning utgör inte en risk. Den uppfyller dock inte direktivet.

Ändringsförslag 445
Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Importörerna ska på motiverad 
begäran av en behörig nationell myndighet 
lämna all den information och 
dokumentation som behövs för att visa att 
en produkt är förenlig med kraven, på ett 
språk som lätt kan förstås av 
myndigheten. De ska på begäran samarbeta
med den behöriga myndigheten om de 
åtgärder som vidtas för att undanröja 
riskerna med produkter som de har släppt 
ut på marknaden.

9. Importörerna ska på motiverad 
begäran av en behörig nationell myndighet 
lämna all den information och 
dokumentation som behövs för att visa att 
en produkt är förenlig med kraven på det 
officiella språket i landet där myndigheten
ligger. De ska på begäran samarbeta med 
den behöriga myndigheten om de åtgärder 
som vidtas för att undanröja riskerna med 
produkter som de har släppt ut på 
marknaden.

Or. ro

Ändringsförslag 446
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Importörerna ska på motiverad
begäran av en behörig nationell myndighet 
lämna all den information och 
dokumentation som behövs för att visa att 
en produkt är förenlig med kraven, på ett 
språk som lätt kan förstås av myndigheten. 
De ska på begäran samarbeta med den 
behöriga myndigheten om de åtgärder som 

9. Importörerna ska på begäran av en 
behörig nationell myndighet lämna all den 
information och dokumentation som 
behövs för att visa att en produkt är 
förenlig med kraven, på ett språk som lätt 
kan förstås av myndigheten. De ska på 
begäran samarbeta med den behöriga 
myndigheten om de åtgärder som vidtas för 
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vidtas för att undanröja riskerna med 
produkter som de har släppt ut på 
marknaden.

att undanröja riskerna med produkter som 
de har släppt ut på marknaden.

Or. en
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