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Ændringsforslag 447
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Distributøren skal, før han gør et 
produkt tilgængeligt på markedet, 
kontrollere, at det er forsynet med CE-
mærkningen og er ledsaget af den krævede 
dokumentation og af en brugsanvisning og 
information på et sprog, der er let 
forståeligt for forbrugere og andre 
slutbrugere i den medlemsstat, hvor 
produktet gøres tilgængeligt på markedet, 
og at fabrikanten og importøren har opfyldt 
kravene i artikel 5, stk. 5 og 6, og artikel 7, 
stk. 4.

2. Distributøren skal, før han gør et 
produkt tilgængeligt på markedet, 
kontrollere, at det er i overensstemmelse 
med dette direktiv og er ledsaget af den 
krævede dokumentation og af en 
brugsanvisning og information på et sprog, 
der er let forståeligt for forbrugere og andre 
slutbrugere i den medlemsstat, hvor 
produktet gøres tilgængeligt på markedet, 
og at fabrikanten og importøren har opfyldt 
kravene i artikel 5, stk. 5 og 6, og artikel 7, 
stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 448
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Distributøren skal, før han gør et 
produkt tilgængeligt på markedet, 
kontrollere, at det er forsynet med CE-
mærkningen og er ledsaget af den krævede 
dokumentation og af en brugsanvisning og 
information på et sprog, der er let 
forståeligt for forbrugere og andre 
slutbrugere i den medlemsstat, hvor 
produktet gøres tilgængeligt på markedet, 
og at fabrikanten og importøren har opfyldt 
kravene i artikel 5, stk. 5 og 6, og artikel 7, 
stk. 4.

2. Distributøren skal, før han gør et 
produkt tilgængeligt på markedet, 
kontrollere, at det er ledsaget af den 
krævede dokumentation og af en 
brugsanvisning og information på et sprog, 
der er let forståeligt for forbrugere og andre 
slutbrugere i den medlemsstat, hvor 
produktet gøres tilgængeligt på markedet, 
og at fabrikanten og importøren har opfyldt 
kravene i artikel 5, stk. 5 og 6, og artikel 7, 
stk. 4.

Or. en
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Ændringsforslag 449
Vicky Ford, Daniel Dalton

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Distributøren skal, før han gør et 
produkt tilgængeligt på markedet, 
kontrollere, at det er forsynet med CE-
mærkningen og er ledsaget af den krævede 
dokumentation og af en brugsanvisning og 
information på et sprog, der er let 
forståeligt for forbrugere og andre 
slutbrugere i den medlemsstat, hvor 
produktet gøres tilgængeligt på markedet, 
og at fabrikanten og importøren har opfyldt 
kravene i artikel 5, stk. 5 og 6, og artikel 7, 
stk. 4.

2. Distributøren skal, før han gør et 
produkt tilgængeligt på markedet, 
kontrollere, at det er ledsaget af den 
krævede dokumentation og af en 
brugsanvisning og information på et sprog, 
der er let forståeligt for forbrugere og andre 
slutbrugere i den medlemsstat, hvor
produktet gøres tilgængeligt på markedet, 
og at fabrikanten og importøren har opfyldt 
kravene i artikel 5, stk. 5 og 6, og artikel 7, 
stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 450
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en distributør finder eller har 
grund til at tro, at et produkt ikke er i 
overensstemmelse med kravene i artikel 3, 
må vedkommende ikke gøre produktet 
tilgængeligt på markedet, før det er blevet 
bragt i overensstemmelse med gældende 
krav. Derudover skal distributøren, når 
produktet udgør en risiko, underrette 
fabrikanten samt 
markedsovervågningsmyndighederne 
herom.

3. Hvis en distributør finder eller har 
grund til at tro, at et produkt ikke er i 
overensstemmelse med kravene i artikel 3, 
skal vedkommende underrette fabrikanten 
og markedsovervågningsmyndighederne 
og må ikke gøre produktet tilgængeligt på 
markedet, før det er blevet bragt i 
overensstemmelse med gældende krav.

Or. it
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Ændringsforslag 451
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en distributør finder eller har 
grund til at tro, at et produkt ikke er i 
overensstemmelse med kravene i artikel 3, 
må vedkommende ikke gøre produktet 
tilgængeligt på markedet, før det er blevet 
bragt i overensstemmelse med gældende 
krav. Derudover skal distributøren, når 
produktet udgør en risiko, underrette 
fabrikanten samt 
markedsovervågningsmyndighederne 
herom.

3. Hvis en distributør finder eller har 
grund til at tro, at et produkt ikke er i 
overensstemmelse med kravene i artikel 3, 
må vedkommende ikke gøre produktet 
tilgængeligt på markedet, før det er blevet 
bragt i overensstemmelse med gældende 
krav. Derudover skal distributøren, når 
produktet ikke er i overensstemmelse med 
dette direktiv, underrette fabrikanten samt 
markedsovervågningsmyndighederne 
herom.

Or. en

Ændringsforslag 452
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Hvis en distributør finder eller har 
grund til at tro, at et produkt ikke er i 
overensstemmelse med kravene i artikel 3, 
må vedkommende ikke gøre produktet 
tilgængeligt på markedet, før det er blevet 
bragt i overensstemmelse med gældende 
krav. Derudover skal distributøren, når 
produktet udgør en risiko, underrette 
fabrikanten samt 
markedsovervågningsmyndighederne 
herom.

3) Hvis en distributør finder eller har 
grund til at tro, at et produkt ikke er i 
overensstemmelse med kravene i artikel 3, 
må vedkommende ikke gøre produktet 
tilgængeligt på markedet, før det er blevet 
bragt i overensstemmelse med gældende 
krav. Derudover skal distributøren, hvis 
produktet udgør en risiko for sikkerhed 
eller sundhed, underrette fabrikanten samt 
markedsovervågningsmyndighederne 
herom.

Or. de
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Ændringsforslag 453
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en distributør finder eller har 
grund til at tro, at et produkt ikke er i 
overensstemmelse med kravene i artikel 3, 
må vedkommende ikke gøre produktet 
tilgængeligt på markedet, før det er blevet 
bragt i overensstemmelse med gældende 
krav. Derudover skal distributøren, når 
produktet udgør en risiko, underrette 
fabrikanten samt 
markedsovervågningsmyndighederne 
herom.

3. Hvis en distributør finder eller har 
grund til at tro, at et produkt ikke er i 
overensstemmelse med kravene i artikel 3, 
må vedkommende ikke gøre produktet 
tilgængeligt på markedet, før det er blevet 
bragt i overensstemmelse med gældende 
krav. Derudover skal distributøren, når 
produktet udgør en risiko for sikkerhed og 
sundhed, underrette fabrikanten samt 
markedsovervågningsmyndighederne 
herom.

Or. en

Ændringsforslag 454
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis distributører finder eller har 
grund til at tro, at et produkt, de har gjort 
tilgængeligt på markedet, ikke er i 
overensstemmelse med dette direktiv, skal 
de sikre, at der træffes de nødvendige 
foranstaltninger for at bringe det 
pågældende produkt i overensstemmelse 
med lovgivningen eller om nødvendigt 
trække det tilbage fra markedet eller kalde 
det tilbage. Derudover skal distributøren, 
hvis produktet udgør en risiko, straks 
orientere de kompetente nationale 
myndigheder i de medlemsstater, hvor han 
har gjort produktet tilgængeligt, herom og 
give nærmere oplysninger om særlig den 
manglende overensstemmelse med 
lovgivningen og de trufne foranstaltninger.

5. Hvis distributører finder eller har 
grund til at tro, at et produkt, de har gjort 
tilgængeligt på markedet, ikke er i 
overensstemmelse med dette direktiv, skal 
de sikre, at der træffes de nødvendige 
foranstaltninger for at bringe det 
pågældende produkt i overensstemmelse 
med lovgivningen.
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Or. en

Ændringsforslag 455
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis distributører finder eller har 
grund til at tro, at et produkt, de har gjort 
tilgængeligt på markedet, ikke er i 
overensstemmelse med dette direktiv, skal 
de sikre, at der træffes de nødvendige 
foranstaltninger for at bringe det 
pågældende produkt i overensstemmelse 
med lovgivningen eller om nødvendigt 
trække det tilbage fra markedet eller kalde 
det tilbage. Derudover skal distributøren, 
hvis produktet udgør en risiko, straks 
orientere de kompetente nationale 
myndigheder i de medlemsstater, hvor han 
har gjort produktet tilgængeligt, herom og 
give nærmere oplysninger om særlig den 
manglende overensstemmelse med 
lovgivningen og de trufne foranstaltninger.

5. Hvis distributører finder eller har 
grund til at tro, at et produkt, de har gjort 
tilgængeligt på markedet, ikke er i 
overensstemmelse med dette direktiv, skal 
de sikre, at der træffes de nødvendige 
foranstaltninger for at bringe det 
pågældende produkt i overensstemmelse 
med lovgivningen eller om nødvendigt 
trække det tilbage fra markedet eller kalde 
det tilbage. Derudover skal distributøren, 
hvis produktet ikke er i overensstemmelse 
med dette direktiv, straks orientere de 
kompetente nationale myndigheder i de 
medlemsstater, hvor han har gjort 
produktet tilgængeligt, herom og give 
nærmere oplysninger om særlig den 
manglende overensstemmelse med 
lovgivningen og de trufne
foranstaltninger.

Or. it

Ændringsforslag 456
Maria Grapini

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis distributører finder eller har 
grund til at tro, at et produkt, de har gjort 
tilgængeligt på markedet, ikke er i 
overensstemmelse med dette direktiv, skal 
de sikre, at der træffes de nødvendige 

5. Hvis distributører finder eller har 
grund til at tro, at et produkt, de har gjort 
tilgængeligt på markedet, ikke er i 
overensstemmelse med dette direktiv, skal 
de sikre, at der træffes de nødvendige 
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foranstaltninger for at bringe det 
pågældende produkt i overensstemmelse 
med lovgivningen eller om nødvendigt 
trække det tilbage fra markedet eller kalde 
det tilbage. Derudover skal distributøren, 
hvis produktet udgør en risiko, straks
orientere de kompetente nationale 
myndigheder i de medlemsstater, hvor han 
har gjort produktet tilgængeligt, herom og 
give nærmere oplysninger om særlig den 
manglende overensstemmelse med 
lovgivningen og de trufne foranstaltninger.

foranstaltninger for at bringe det 
pågældende produkt i overensstemmelse 
med lovgivningen eller om nødvendigt 
trække det tilbage fra markedet eller kalde 
det tilbage. Derudover skal distributøren, 
hvis produktet udgør en risiko, senest 
inden for 24 timer orientere de kompetente 
nationale myndigheder i de medlemsstater, 
hvor han har gjort produktet tilgængeligt, 
herom og give nærmere oplysninger om 
særlig den manglende overensstemmelse 
med lovgivningen og de trufne 
foranstaltninger.

Or. ro

Ændringsforslag 457
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis distributører finder eller har 
grund til at tro, at et produkt, de har gjort 
tilgængeligt på markedet, ikke er i 
overensstemmelse med dette direktiv, skal 
de sikre, at der træffes de nødvendige 
foranstaltninger for at bringe det 
pågældende produkt i overensstemmelse 
med lovgivningen eller om nødvendigt 
trække det tilbage fra markedet eller kalde 
det tilbage. Derudover skal distributøren, 
hvis produktet udgør en risiko, straks 
orientere de kompetente nationale 
myndigheder i de medlemsstater, hvor han 
har gjort produktet tilgængeligt, herom og 
give nærmere oplysninger om særlig den 
manglende overensstemmelse med 
lovgivningen og de trufne foranstaltninger.

5. Hvis distributører finder eller har 
grund til at tro, at et produkt, de har gjort 
tilgængeligt på markedet, ikke er i 
overensstemmelse med dette direktiv, skal 
de sikre, at der træffes de nødvendige 
foranstaltninger for at bringe det
pågældende produkt i overensstemmelse 
med lovgivningen eller om nødvendigt 
trække det tilbage fra markedet. Derudover 
skal distributøren, hvis produktet udgør en 
risiko for sikkerhed eller sundhed, straks 
orientere de kompetente nationale 
myndigheder i de medlemsstater, hvor han 
har gjort produktet tilgængeligt, herom og 
give nærmere oplysninger om særlig den 
manglende overensstemmelse med 
lovgivningen og de trufne foranstaltninger.

Or. en
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Ændringsforslag 458
Vicky Ford, Daniel Dalton

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis distributører finder eller har 
grund til at tro, at et produkt, de har gjort 
tilgængeligt på markedet, ikke er i 
overensstemmelse med dette direktiv, skal 
de sikre, at der træffes de nødvendige 
foranstaltninger for at bringe det 
pågældende produkt i overensstemmelse 
med lovgivningen eller om nødvendigt 
trække det tilbage fra markedet eller kalde 
det tilbage. Derudover skal distributøren, 
hvis produktet udgør en risiko, straks 
orientere de kompetente nationale 
myndigheder i de medlemsstater, hvor han 
har gjort produktet tilgængeligt, herom og 
give nærmere oplysninger om særlig den 
manglende overensstemmelse med 
lovgivningen og de trufne foranstaltninger.

5. Hvis distributører finder eller har 
grund til at tro, at et produkt, de har gjort 
tilgængeligt på markedet, ikke opfylder 
kravene i dette direktiv, skal de sikre, at 
der træffes de nødvendige foranstaltninger 
for at bringe det pågældende produkt i 
overensstemmelse med lovgivningen eller 
om nødvendigt trække det tilbage fra 
markedet eller kalde det tilbage. Derudover 
skal distributøren, hvis produktet udgør en 
risiko, straks orientere de kompetente 
nationale myndigheder i de medlemsstater, 
hvor han har gjort produktet tilgængeligt, 
herom og give nærmere oplysninger om 
særlig den manglende overensstemmelse 
med lovgivningen og de trufne 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 459
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) Hvis distributører finder eller har 
grund til at tro, at et produkt, de har gjort 
tilgængeligt på markedet, ikke er i 
overensstemmelse med dette direktiv, skal 
de sikre, at der træffes de nødvendige 
foranstaltninger for at bringe det 
pågældende produkt i overensstemmelse 
med lovgivningen eller om nødvendigt 
trække det tilbage fra markedet eller kalde 
det tilbage. Derudover skal distributøren, 
hvis produktet udgør en risiko, straks 

5) Hvis distributører finder eller har 
grund til at tro, at et produkt, de har gjort 
tilgængeligt på markedet, ikke er i 
overensstemmelse med dette direktiv, skal 
de sikre, at der træffes de nødvendige 
foranstaltninger for at bringe det 
pågældende produkt i overensstemmelse 
med lovgivningen eller om nødvendigt 
trække det tilbage fra markedet eller kalde 
det tilbage. Derudover skal distributøren, 
hvis produktet udgør en risiko for 



PE599.726v03-00 10/163 AM\1121397DA.docx

DA

orientere de kompetente nationale 
myndigheder i de medlemsstater, hvor han 
har gjort produktet tilgængeligt, herom og 
give nærmere oplysninger om særlig den 
manglende overensstemmelse med 
lovgivningen og de trufne foranstaltninger.

sikkerhed eller sundhed, straks orientere 
de kompetente nationale myndigheder i de 
medlemsstater, hvor han har gjort 
produktet tilgængeligt, herom og give 
nærmere oplysninger om særlig den 
manglende overensstemmelse med 
lovgivningen og de trufne foranstaltninger.

Or. de

Ændringsforslag 460
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Distributøren skal på grundlag af 
en kompetent national myndigheds 
begrundede anmodning give den al den 
information og dokumentation, der er 
nødvendig for at konstatere produktets 
overensstemmelse med lovgivningen. Han 
skal, hvis denne myndighed anmoder 
herom, samarbejde med den om 
foranstaltninger, der træffes for at undgå 
risici, som produkter, han har gjort 
tilgængelige på markedet, udgør.

6. Distributøren skal give kompetente 
nationale myndigheder al den information 
og dokumentation, der er nødvendig for at 
konstatere produktets overensstemmelse 
med lovgivningen. Han skal, hvis den 
pågældende myndighed anmoder herom, 
samarbejde med den om foranstaltninger, 
der træffes for at undgå risici, som 
produkter, han har gjort tilgængelige på 
markedet, udgør.

Or. en

Ændringsforslag 461
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Distributøren skal på grundlag af en 
kompetent national myndigheds 
begrundede anmodning give den al den 
information og dokumentation, der er 
nødvendig for at konstatere produktets 

6. Distributøren skal på grundlag af en 
kompetent national myndigheds 
begrundede anmodning give den al den 
information og dokumentation, der er 
nødvendig for at konstatere produktets 
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overensstemmelse med lovgivningen. Han 
skal, hvis denne myndighed anmoder 
herom, samarbejde med den om 
foranstaltninger, der træffes for at undgå 
risici, som produkter, han har gjort 
tilgængelige på markedet, udgør.

overensstemmelse med lovgivningen. Han 
skal, hvis denne myndighed anmoder 
herom, samarbejde med den om alle 
foranstaltninger, der træffes, for at 
produkter, han har gjort tilgængelige på 
markedet, opfylder kravene i 
lovgivningen.

Or. en

Ændringsforslag 462
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Distributøren skal på grundlag af en 
kompetent national myndigheds 
begrundede anmodning give den al den 
information og dokumentation, der er 
nødvendig for at konstatere produktets 
overensstemmelse med lovgivningen. Han 
skal, hvis denne myndighed anmoder 
herom, samarbejde med den om 
foranstaltninger, der træffes for at undgå 
risici, som produkter, han har gjort 
tilgængelige på markedet, udgør.

6. Distributøren skal på grundlag af en 
kompetent national myndigheds 
begrundede anmodning give den al den 
information og dokumentation, der er 
nødvendig for at konstatere produktets 
overensstemmelse med lovgivningen. Han 
skal, hvis denne myndighed anmoder 
herom, samarbejde med den om 
foranstaltninger, der træffes for at undgå 
den manglende overholdelse af 
lovgivningen for de produkter, han har 
gjort tilgængelige på markedet.

Or. en

Ændringsforslag 463
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Distributøren skal på grundlag af en 
kompetent national myndigheds 
begrundede anmodning give den al den 

6. Distributøren skal på grundlag af en 
kompetent national myndigheds 
anmodning give den al den information og 
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information og dokumentation, der er 
nødvendig for at konstatere produktets 
overensstemmelse med lovgivningen. Han 
skal, hvis denne myndighed anmoder 
herom, samarbejde med den om 
foranstaltninger, der træffes for at undgå 
risici, som produkter, han har gjort 
tilgængelige på markedet, udgør.

dokumentation, der er nødvendig for at 
konstatere produktets overensstemmelse 
med lovgivningen. Han skal, hvis denne 
myndighed anmoder herom, samarbejde 
med den om foranstaltninger, der træffes 
for at undgå risici, som produkter, han har 
gjort tilgængelige på markedet, udgør.

Or. en

Ændringsforslag 464
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Distributøren skal sikre relevant 
og løbende uddannelse af sine 
medarbejdere, så de ved, hvordan 
tilgængelige produkter skal bruges og 
tilgængelige tjenesteydelser leveres. 
Uddannelsen omfatter aspekter som 
levering af oplysninger, rådgivning og 
markedsføring.

Or. en

Begrundelse

Den nye bestemmelse er tilføjet af hensyn til behovet for at sikre relevant og løbende 
uddannelse af medarbejderne, så de ved, hvordan tilgængelige produkter og tjenesteydelser 
skal bruges.

Ændringsforslag 465
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Erhvervsdrivende skal kunne 
forelægge de oplysninger, der er omhandlet 
i stk. 1, i en periode på ti år, efter at 
produktet er blevet leveret til dem, og i en 
periode på ti år, efter at de har leveret 
produktet.

2. Erhvervsdrivende skal kunne 
forelægge de oplysninger, der er omhandlet 
i stk. 1, i mindst fem år eller i en periode, 
der svarer til det pågældende produkts 
levetid.

Or. en

Ændringsforslag 466
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Erhvervsdrivende skal kunne 
forelægge de oplysninger, der er omhandlet 
i stk. 1, i en periode på ti år, efter at 
produktet er blevet leveret til dem, og i en 
periode på ti år, efter at de har leveret 
produktet.

2. Erhvervsdrivende skal kunne 
forelægge de oplysninger, der er omhandlet 
i stk. 1, i en periode på fem år, efter at 
produktet er blevet leveret til dem, og i en 
periode på fem år, efter at de har leveret 
produktet.

Or. en

Ændringsforslag 467
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tjenesteydere skal udarbejde de 
nødvendige oplysninger i 
overensstemmelse med bilag III, idet det 
forklares, hvordan tjenesteydelserne 
opfylder tilgængelighedskravene i artikel 3. 
Oplysningerne offentliggøres skriftligt og 
mundtligt, herunder på en måde, som er 
tilgængelig for personer med 

2. Tjenesteydere skal udarbejde de 
nødvendige oplysninger i 
overensstemmelse med bilag III, idet det 
forklares, hvordan tjenesteydelserne 
opfylder tilgængelighedskravene i artikel 3. 
Oplysningerne offentliggøres på en måde, 
som er tilgængelig for personer med 
handicap. Tjenesteydere skal opbevare 
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funktionsnedsættelser og personer med 
handicap. Tjenesteydere skal opbevare 
oplysningerne, så længe tjenesteydelsen 
udbydes.

oplysningerne, så længe tjenesteydelsen 
udbydes.

Or. en

Ændringsforslag 468
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tjenesteydere skal udarbejde de 
nødvendige oplysninger i 
overensstemmelse med bilag III, idet det 
forklares, hvordan tjenesteydelserne 
opfylder tilgængelighedskravene i artikel 3. 
Oplysningerne offentliggøres skriftligt og 
mundtligt, herunder på en måde, som er 
tilgængelig for personer med 
funktionsnedsættelser og personer med 
handicap. Tjenesteydere skal opbevare 
oplysningerne, så længe tjenesteydelsen 
udbydes.

2. Tjenesteydere skal udarbejde de 
nødvendige oplysninger i 
overensstemmelse med bilag III, idet det 
forklares, hvordan tjenesteydelserne 
opfylder tilgængelighedskravene i artikel 3. 
Oplysningerne offentliggøres skriftligt og 
mundtligt, herunder på en måde, som er 
tilgængelig for personer med handicap. 
Tjenesteydere skal opbevare 
oplysningerne, så længe tjenesteydelsen 
udbydes.

Or. en

Ændringsforslag 469
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tjenesteydere skal på grundlag af 
en kompetent myndigheds begrundede 
anmodning give den alle oplysninger, som 
er nødvendige til påvisning af 
tjenesteydelsens overensstemmelse med 
tilgængelighedskravene i artikel 3. De 
samarbejder med disse myndigheder, hvis 

4. Tjenesteydere skal give kompetente 
nationale myndigheder alle oplysninger, 
som er nødvendige til påvisning af 
tjenesteydelsens overensstemmelse med 
tilgængelighedskravene i artikel 3. De 
samarbejder med disse myndigheder, hvis 
de anmoder herom, om foranstaltninger, 
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de anmoder herom, om foranstaltninger, 
der træffes for at bringe tjenesteydelsen i 
overensstemmelse med disse krav.

der træffes for at bringe tjenesteydelsen i 
overensstemmelse med disse krav.

Or. en

Ændringsforslag 470
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tjenesteydere skal på grundlag af 
en kompetent myndigheds begrundede 
anmodning give den alle oplysninger, som 
er nødvendige til påvisning af 
tjenesteydelsens overensstemmelse med 
tilgængelighedskravene i artikel 3. De 
samarbejder med disse myndigheder, hvis 
de anmoder herom, om foranstaltninger, 
der træffes for at bringe tjenesteydelsen i 
overensstemmelse med disse krav.

4. Tjenesteydere skal på grundlag af 
en kompetent myndigheds anmodning give 
den alle oplysninger, som er nødvendige til 
påvisning af tjenesteydelsens 
overensstemmelse med 
tilgængelighedskravene i artikel 3. De 
samarbejder med disse myndigheder, hvis 
de anmoder herom, om foranstaltninger, 
der træffes for at bringe tjenesteydelsen i 
overensstemmelse med disse krav.

Or. en

Ændringsforslag 471
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) Produkter og tjenesteydelser, der 
allerede er omfattet af forordning (EU) 
nr. 1300/2014 (om den tekniske 
specifikation for interoperabilitet 
gældende for tilgængelighed for 
handicappede og bevægelseshæmmede 
personer i EU's jernbanesystem), opfylder 
tilgængelighedskravene i artikel 3.
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Or. de

Begrundelse

Artiklen skal sikre, at der ikke forekommer overlapning. Produkter og tjenesteydelser, der er 
omfattet af forordning (EU) nr. 1300/2014 omhandlende den tekniske specifikation for 
interoperabilitet gældende for tilgængelighed for handicappede og bevægelseshæmmede 
personer i EU’s jernbanesystem skal derfor anses som værende i overensstemmelse med 
kravene i dette direktiv.

Ændringsforslag 472
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Selv når en tjenesteydelse, eller en 
del af en tjenesteydelse, leveres af en 
underleverandør, må det ikke berøre 
tilgængeligheden af den pågældende 
tjenesteydelse, og forpligtelserne i dette 
direktiv gælder for tjenesteydelsen.

Or. en

Ændringsforslag 473
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Tjenesteydere skal sikre relevant 
og løbende uddannelse af sine 
medarbejdere, for at de ved, hvordan 
tilgængelige produkter og tjenesteydelser 
skal bruges. Uddannelsen omfatter 
aspekter som levering af oplysninger, 
rådgivning og markedsføring.
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Or. en

Begrundelse

Den nye bestemmelse er tilføjet af hensyn til behovet for at sikre relevant og løbende 
uddannelse af medarbejderne, så de ved, hvordan tilgængelige produkter og tjenesteydelser 
skal bruges.

Ændringsforslag 474
Igor Šoltes

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De i artikel 3 omhandlede 
tilgængelighedskrav finder kun anvendelse 
i det omfang, at de ikke indebærer en 
væsentlig ændring af et element eller et 
kendetegn ved et produkt eller en 
tjenesteydelse, der medfører en ændring i 
de grundlæggende egenskaber ved 
produktet eller tjenesteydelsen.

1. De i artikel 3 omhandlede 
tilgængelighedskrav finder kun anvendelse 
i det omfang, at de ikke indebærer en 
væsentlig ændring af de grundlæggende 
egenskaber ved produktet eller 
tjenesteydelsen.

Or. en

Ændringsforslag 475
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de anslåede omkostninger og 
fordele for virksomheden i forhold til den 
anslåede fordel for personer med handicap 
under hensyntagen til hyppigheden og 
varigheden af brugen af et bestemt 
produkt eller en bestemt tjenesteydelse.

b) de anslåede omkostninger og
fordele for virksomheden i forhold til den 
anslåede fordel for personer med 
funktionsnedsættelser og personer med 
handicap.

Or. en
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Ændringsforslag 476
Igor Šoltes

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de anslåede omkostninger og 
fordele for virksomheden i forhold til den 
anslåede fordel for personer med handicap 
under hensyntagen til hyppigheden og 
varigheden af brugen af et bestemt produkt 
eller en bestemt tjenesteydelse.

b) de anslåede omkostninger og 
fordele for virksomheden i forhold til den 
anslåede fordel for personer med handicap, 
personer med funktionsnedsættelser og 
personer med aldersrelaterede eller andre 
former for funktionsnedsættelser under 
hensyntagen til hyppigheden og varigheden 
af brugen af et bestemt produkt eller en 
bestemt tjenesteydelse.

Or. en

Ændringsforslag 477
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de anslåede omkostninger og 
fordele for virksomheden i forhold til den 
anslåede fordel for personer med handicap 
under hensyntagen til hyppigheden og 
varigheden af brugen af et bestemt produkt 
eller en bestemt tjenesteydelse.

b) de anslåede omkostninger og 
fordele for virksomheden i forhold til den 
anslåede fordel for personer med 
funktionsnedsættelse og personer med
handicap under hensyntagen til 
hyppigheden og varigheden af brugen af et 
bestemt produkt eller en bestemt 
tjenesteydelse.

Or. en

Begrundelse

Henvisningen til "personer med funktionelle begrænsninger" ud over betegnelsen "personer 
med handicap" bør opretholdes for at illustrere, at en langt større del af befolkningen vil få 
gavn af dette direktiv. Ved analysen af anslåede omkostninger og fordele er det også vigtigt at 
tage hele befolkningen, der nyder godt af tilgængelige produkter og tjenester, i betragtning.
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Ændringsforslag 478
Marlene Mizzi

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) hvis der ikke er nogen betydelige 
negative konsekvenser for forbrugerne, 
navnlig for så vidt angår 
tilgængeligheden af lignende produkter 
og tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 479
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) livscyklussen for automaterne, 
som er nødvendige for at udføre 
tjenesteydelserne.

Or. de

Begrundelse

Hvis eksempelvis en billetautomat har en leve- og funktionstid på over 10 år og samtidig 
udgør en stor investering, kan det ikke forventes af de erhvervsdrivende, at disse automater 
skiftes ud straks efter dette direktivs ikrafttræden. Snarere bør der derfor ved vurderingen af 
en urimelig belastning tages hensyn til automaternes livscyklus. Dette gælder endnu mere på 
grund af det forhold, at dette direktivs anvendelsesområde kun er begrænset til nye produkter 
og tjenesteydelser.

Ændringsforslag 480
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch
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Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3 – litra b b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) alternativer, som tilbydes gratis og 
stilles til rådighed af 
personbefordringsvirksomhederne.

Or. de

Begrundelse

Tjenesteudbydere, især på transportområdet, stiller ofte medarbejdere til rådighed, som 
hjælper personer med handicap med betjeningen af automater. Denne assistance, som kan 
tilpasses meget mere individuelt til behovene hos personer med handicap, skal inddrages i 
vurderingen af de uforholdsmæssige byrder.

Ændringsforslag 481
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Byrden anses ikke for at være 
uforholdsmæssig, hvis der kompenseres for 
den ved hjælp af finansiering fra andre 
offentlige eller private kilder end egne 
kilder.

4. Byrden anses ikke for at være 
uforholdsmæssig, hvis der kompenseres for 
den ved hjælp af finansiering fra andre end 
egne kilder, der stilles til rådighed med 
henblik på at forbedre tilgængeligheden.

Or. en

Ændringsforslag 482
Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Byrden anses ikke for at være 
uforholdsmæssig, hvis der kompenseres for 
den ved hjælp af finansiering fra andre 

4. Byrden anses ikke for at være 
uforholdsmæssig, hvis der kompenseres for 
den ved hjælp af finansiering fra andre 
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offentlige eller private kilder end egne 
kilder.

offentlige eller private kilder end egne 
kilder. Mangel på prioritering, tid eller 
viden anses ikke for at være gyldige 
årsager til at påberåbe sig en 
uforholdsmæssig byrde.

Or. en

Ændringsforslag 483
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Byrden anses ikke for at være 
uforholdsmæssig, hvis der kompenseres for 
den ved hjælp af finansiering fra andre 
offentlige eller private kilder end egne 
kilder.

4. Byrden anses ikke for at være 
uforholdsmæssig, hvis der kompenseres for 
den ved hjælp af finansiering fra andre 
offentlige eller private kilder end egne 
kilder. Mangel på prioritering, tid eller 
viden anses ikke for at være gyldige 
årsager til at påberåbe sig en 
uforholdsmæssig byrde.

Or. en

Ændringsforslag 484
Igor Šoltes

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Vurderingen af, om overholdelse af 
tilgængelighedskravene i forbindelse med 
varer eller tjenesteydelser medfører en 
grundlæggende ændring eller en 
uforholdsmæssigt stor byrde, udføres af 
den erhvervsdrivende.

5. Vurderingen af, om overholdelse af 
tilgængelighedskravene i forbindelse med 
varer eller tjenesteydelser medfører en 
grundlæggende ændring eller en 
uforholdsmæssigt stor byrde, udføres af 
den erhvervsdrivende. Mangel på 
prioritering, tid eller viden anses ikke for 
at være gyldige årsager til at påberåbe sig 
en uforholdsmæssig byrde.
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Or. en

Ændringsforslag 485
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Vurderingen af, om overholdelse af 
tilgængelighedskravene i forbindelse med 
varer eller tjenesteydelser medfører en 
grundlæggende ændring eller en 
uforholdsmæssigt stor byrde, udføres af 
den erhvervsdrivende.

5. Vurderingen af, om overholdelse af 
tilgængelighedskravene i forbindelse med 
varer eller tjenesteydelser medfører en 
grundlæggende ændring eller en alt for stor 
byrde, udføres af 
markedsovervågningsmyndighederne i 
samarbejde med de organisationer, der 
repræsenterer personer med handicap.

Or. it

Ændringsforslag 486
Igor Šoltes

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Vurderingen af, om overholdelse af 
tilgængelighedskravene i forbindelse med 
varer eller tjenesteydelser medfører en 
grundlæggende ændring eller en 
uforholdsmæssigt stor byrde, udføres af 
den erhvervsdrivende.

5. Vurderingen af, om overholdelse af 
tilgængelighedskravene i forbindelse med 
varer eller tjenesteydelser medfører en 
grundlæggende ændring eller en 
uforholdsmæssigt stor byrde, udføres af 
den erhvervsdrivende sammen med 
brugere og eksperter i 
tilgængelighedskrav.

Or. en

Ændringsforslag 487
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen
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Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) Hvis den erhvervsdrivende har 
anvendt den i stk. 1-5 omhandlede 
undtagelse for et bestemt produkt eller en 
bestemt tjenesteydelse, skal han underrette
de relevante
markedsovervågningsmyndigheder i den 
medlemsstat, på hvis marked produktet 
eller tjenesteydelsen bringes i omsætning 
eller gøres tilgængelig. Underretning skal 
omfatte den i stk. 3 omhandlede 
vurdering. Mikrovirksomheder er fritaget
for dette underretningskrav, men skal 
være i stand til at forelægge den relevante 
dokumentation efter anmodning fra en 
relevant markedsovervågningsmyndighed.

6) Hvis den erhvervsdrivende har 
anvendt den i stk. 1-5 omhandlede 
undtagelse for et bestemt produkt eller en 
bestemt tjenesteydelse, skal vedkommende 
informere de 
markedsovervågningsmyndigheder i den 
medlemsstat, på hvis marked produktet 
eller tjenesteydelsen bringes i omsætning 
eller gøres tilgængelig. Underretningen
skal forelægges for den relevante
markedsovervågningsmyndighed i 
overensstemmelse med stk. 3, hvis der 
anmodes herom.

Or. de

Ændringsforslag 488
Igor Šoltes

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis den erhvervsdrivende har 
anvendt den i stk. 1-5 omhandlede 
undtagelse for et bestemt produkt eller en 
bestemt tjenesteydelse, skal han underrette 
de relevante 
markedsovervågningsmyndigheder i den 
medlemsstat, på hvis marked produktet 
eller tjenesteydelsen bringes i omsætning 
eller gøres tilgængelig. Underretning skal 
omfatte den i stk. 3 omhandlede vurdering. 
Mikrovirksomheder er fritaget for dette 
underretningskrav, men skal være i stand 
til at forelægge den relevante 
dokumentation efter anmodning fra en 
relevant markedsovervågningsmyndighed.

6. Hvis den erhvervsdrivende har 
anvendt den i stk. 1-5 omhandlede 
undtagelse for et bestemt produkt eller en 
bestemt tjenesteydelse, skal han underrette 
de relevante 
markedsovervågningsmyndigheder i den 
medlemsstat, på hvis marked produktet 
eller tjenesteydelsen bringes i omsætning 
eller gøres tilgængelig. Underretning skal 
omfatte den i stk. 3 omhandlede vurdering. 
Markedsovervågningsmyndigheden skal 
systematisk verificere vurderingen, før en 
sådan undtagelse kan tildeles, medmindre 
den erhvervsdrivende har leveret en 
uafhængig vurdering fra en tredjepart.
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Or. en

Ændringsforslag 489
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis den erhvervsdrivende har 
anvendt den i stk. 1-5 omhandlede 
undtagelse for et bestemt produkt eller en 
bestemt tjenesteydelse, skal han underrette
de relevante 
markedsovervågningsmyndigheder i den 
medlemsstat, på hvis marked produktet 
eller tjenesteydelsen bringes i omsætning 
eller gøres tilgængelig. Underretning skal 
omfatte den i stk. 3 omhandlede vurdering. 
Mikrovirksomheder er fritaget for dette 
underretningskrav, men skal være i stand 
til at forelægge den relevante 
dokumentation efter anmodning fra en 
relevant markedsovervågningsmyndighed.

6. Hvis den erhvervsdrivende har 
anvendt den i stk. 1-5 omhandlede 
undtagelse for et bestemt produkt eller en 
bestemt tjenesteydelse, skal han informere
de relevante 
markedsovervågningsmyndigheder i den 
medlemsstat, på hvis marked produktet 
eller tjenesteydelsen bringes i omsætning 
eller gøres tilgængelig. Den i stk. 3 
omhandlede vurdering skal indsendes til 
de relevante 
markedsovervågningsmyndigheder efter 
begrundet anmodning. 
Mikrovirksomheder er fritaget for dette 
underretningskrav, men skal være i stand 
til at forelægge den relevante 
dokumentation efter anmodning fra en 
relevant markedsovervågningsmyndighed.

Or. en

Ændringsforslag 490
Anneleen Van Bossuyt

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis den erhvervsdrivende har 
anvendt den i stk. 1-5 omhandlede 
undtagelse for et bestemt produkt eller en 
bestemt tjenesteydelse, skal han underrette 
de relevante 
markedsovervågningsmyndigheder i den 

6. Hvis den erhvervsdrivende har 
anvendt den i stk. 1-5 omhandlede 
undtagelse for et bestemt produkt eller en 
bestemt tjenesteydelse, skal han underrette 
de relevante 
markedsovervågningsmyndigheder i den 
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medlemsstat, på hvis marked produktet 
eller tjenesteydelsen bringes i omsætning 
eller gøres tilgængelig. Underretning skal 
omfatte den i stk. 3 omhandlede vurdering. 
Mikrovirksomheder er fritaget for dette 
underretningskrav, men skal være i stand 
til at forelægge den relevante 
dokumentation efter anmodning fra en 
relevant markedsovervågningsmyndighed.

medlemsstat, på hvis marked produktet 
eller tjenesteydelsen bringes i omsætning 
eller gøres tilgængelig. Underretning skal 
omfatte den i stk. 3 omhandlede vurdering. 
SMV'er er fritaget for dette 
underretningskrav, men skal være i stand 
til at forelægge den relevante 
dokumentation efter anmodning fra en 
relevant markedsovervågningsmyndighed.

Or. en

Ændringsforslag 491
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis den erhvervsdrivende har 
anvendt den i stk. 1-5 omhandlede 
undtagelse for et bestemt produkt eller en 
bestemt tjenesteydelse, skal han underrette 
de relevante 
markedsovervågningsmyndigheder i den 
medlemsstat, på hvis marked produktet 
eller tjenesteydelsen bringes i omsætning 
eller gøres tilgængelig. Underretning skal 
omfatte den i stk. 3 omhandlede vurdering. 
Mikrovirksomheder er fritaget for dette 
underretningskrav, men skal være i stand 
til at forelægge den relevante 
dokumentation efter anmodning fra en 
relevant markedsovervågningsmyndighed.

6. Hvis den erhvervsdrivende har 
anvendt den i stk. 1-5 omhandlede 
undtagelse for et bestemt produkt eller en 
bestemt tjenesteydelse, skal han underrette 
de relevante 
markedsovervågningsmyndigheder i den 
medlemsstat, på hvis marked produktet 
eller tjenesteydelsen bringes i omsætning 
eller gøres tilgængelig. Underretning skal 
omfatte den i stk. 3 omhandlede vurdering. 
Mikrovirksomheder er fritaget for dette 
underretningskrav, men skal være i stand 
til at forelægge den relevante 
dokumentation efter anmodning fra en 
relevant markedsovervågningsmyndighed. 
Markedsovervågningsmyndighederne skal 
systematisk verificere vurderingen, før en 
sådan undtagelse kan tildeles.

Or. en

Ændringsforslag 492
Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka
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Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Der skal etableres en struktureret 
dialog mellem relevante interessenter, 
herunder personer med handicap, de 
organisationer, der repræsenterer disse, 
samt 
markedsovervågningsmyndighederne, 
med henblik på at sikre, at der fastsættes 
passende principper for vurderingen af 
undtagelserne, således at der sikres 
sammenhæng mellem disse.

Or. en

Ændringsforslag 493
Igor Šoltes

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Der skal etableres en struktureret 
dialog mellem relevante interessenter, 
herunder personer med handicap, de 
organisationer, der repræsenterer disse, 
samt 
markedsovervågningsmyndighederne, 
med henblik på at sikre, at der fastsættes 
passende principper for vurderingen af 
undtagelserne, således at der sikres 
sammenhæng mellem disse.

Or. en

Ændringsforslag 494
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 6 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Der skal etableres en struktureret 
dialog mellem relevante interesserede 
parter, herunder personer med handicap, 
de organisationer, der repræsenterer 
disse, samt 
markedsovervågningsmyndighederne, 
med henblik på at sikre, at der fastsættes 
passende principper for vurderingen af 
undtagelserne for at sikre sammenhæng 
mellem disse.

Or. en

Ændringsforslag 495
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Der skal etableres en struktureret 
dialog mellem relevante interesserede 
parter, herunder organisationer, der 
repræsenterer personer med handicap, 
samt 
markedsovervågningsmyndighederne, 
med henblik på at sikre, at der fastsættes 
passende principper for vurderingen af 
undtagelserne for at sikre sammenhæng 
mellem disse.

Or. en

Begrundelse

Det bør fremmes at inddrage personer med handicap og deres repræsentative organisationer 
på lige fod med andre interesserede parter.

Ændringsforslag 496
Marlene Mizzi
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Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Medlemsstaterne sikrer, især 
gennem udbygning af støttenetværk og -
strukturer, at SMV’er samt meget små 
virksomheder tilskyndes til at fastlægge en 
strategi om tilgængelighed allerede på 
produktets designstadie og ved levering af 
tjenesten.

Or. en

Ændringsforslag 497
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez 
Prieto, Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6b. Medlemsstaterne tilskyndes til at 
udarbejde incitamenter og retningslinjer 
til mikrovirksomheder og SMV'er med 
henblik på at fremme gennemførelsen af 
dette direktiv. Procedurerne og 
retningslinjerne skal udarbejdes i samråd 
med relevante interesserede parter, 
herunder organisationer, der 
repræsenterer personer med handicap.

Or. en

Ændringsforslag 498
Marlene Mizzi

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Relevante interesserede parter, 
herunder organisationer, der 
repræsenterer personer med handicap, 
skal høres systematisk som led i 
proceduren for vedtagelse af 
gennemførelsesretsakter og i forbindelse 
med udarbejdelsen af europæiske 
standarder.

Or. en

Ændringsforslag 499
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez 
Prieto, Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Relevante interesserede parter, 
herunder organisationer, der 
repræsenterer personer med handicap, 
skal høres systematisk som led i 
proceduren for vedtagelse af 
gennemførelsesretsakter.

Or. en

Begrundelse

Det bør fremmes at inddrage personer med handicap og deres repræsentative organisationer 
på lige fod med andre interesserede parter.

Ændringsforslag 500
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De relevante interessenter, 
herunder personer med handicap og de 
organisationer, der repræsenterer disse, 
høres systematisk som led i proceduren 
for vedtagelsen af 
gennemførelsesretsakter.

Or. en

Ændringsforslag 501
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EU-overensstemmelseserklæringen 
skal følge den model, der er fastsat i bilag 
III til Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse nr. 768/2008/EF. Den skal 
indeholde de elementer, der er anført i 
bilag II til dette direktiv, og løbende 
ajourføres. Kravene vedrørende den 
tekniske dokumentation må ikke pålægge 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder en uforholdsmæssigt stor 
byrde. Den oversættes til det eller de sprog, 
der kræves af den medlemsstat, på hvis 
marked produktet bringes i omsætning eller 
gøres tilgængeligt.

2. EU-overensstemmelseserklæringen 
skal følge den model, der er fastsat i bilag 
III til Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse nr. 768/2008/EF. Kravene 
vedrørende den tekniske dokumentation 
må ikke pålægge mikrovirksomheder og 
små og mellemstore virksomheder en 
uforholdsmæssigt stor byrde. Den 
oversættes til det eller de sprog, der kræves 
af den medlemsstat, på hvis marked 
produktet bringes i omsætning eller gøres 
tilgængeligt.

Or. en

Ændringsforslag 502
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Ud over EU-
overensstemmelseserklæringen skal en 
meddelelse på emballagen på en enkel og 
præcis måde informere forbrugerne om, 
at produktet omfatter 
tilgængelighedsfunktioner.

Or. en

Begrundelse

Tydelig henvisning til tilgængelighed giver forbrugerne mulighed for at træffe et informeret 
valg.

Ændringsforslag 503
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ivan Štefanec, Pascal 
Arimont, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16 udgår

Generelle principper for CE-mærkningen 
af produkter

CE-mærkningen er underkastet de 
generelle principper i artikel 30 i 
forordning (EF) nr. 765/2008.

Or. de

Ændringsforslag 504
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16 udgår
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Generelle principper for CE-mærkningen 
af produkter

CE-mærkningen er underkastet de 
generelle principper i artikel 30 i 
forordning (EF) nr. 765/2008.

Or. en

Ændringsforslag 505
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Forslag til direktiv
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16 udgår

Generelle principper for CE-mærkningen 
af produkter

CE-mærkningen er underkastet de 
generelle principper i artikel 30 i 
forordning (EF) nr. 765/2008.

Or. en

Ændringsforslag 506
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
oplysninger, som 
markedsovervågningsmyndighederne 
ligger inde med, om erhvervsdrivendes 
overholdelse af de gældende 
tilgængelighedskrav i artikel 3 og den i 
artikel 12 omhandlede vurdering af 
undtagelser gøres tilgængelige for 
forbrugerne efter anmodning og i et 
tilgængeligt format, undtagen hvis disse 
oplysninger ikke kan fremlægges af 

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
oplysninger, som 
markedsovervågningsmyndighederne 
ligger inde med, om erhvervsdrivendes 
overholdelse af de gældende 
tilgængelighedskrav i artikel 3 og den i 
artikel 12 omhandlede vurdering af 
undtagelser gøres tilgængelige for 
forbrugerne i et tilgængeligt format, 
undtagen hvis disse oplysninger ikke kan 
fremlægges af fortrolighedshensyn, jf. 
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fortrolighedshensyn, jf. artikel 19, stk. 5, i 
forordning (EF) nr. 765/2008.

artikel 19, stk. 5, i forordning (EF) nr. 
765/2008.

Or. en

Ændringsforslag 507
Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Jiří Maštálka

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hver medlemsstat etablerer en 
offentlig tilgængelig database over 
ikketilgængelige produkter. Forbrugerne 
skal kunne anmode om samt registrere 
oplysninger om ikketilgængelige 
produkter. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at 
informere forbrugerne eller andre 
interesserede parter om muligheden for at 
indgive klager. Det overvejes at indføre et 
interaktivt system mellem de nationale 
databaser – eventuelt under 
Kommissionens eller de relevante 
repræsentative organisationers 
ansvarsområde – med henblik på at sikre, 
at oplysninger om ikketilgængelige 
produkter kan komme til offentlighedens 
kendskab i hele Europa.

Or. en

Ændringsforslag 508
Marlene Mizzi

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hver medlemsstat etablerer en 
offentlig tilgængelig database over 
ikketilgængelige produkter og 
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tjenesteydelser. Medlemsstaterne træffer 
desuden de nødvendige foranstaltninger 
for at informere forbrugere eller andre 
interesseparter om muligheden for at 
indgive de i afsnit A og B omhandlede 
klager til den udpegede kompetente 
myndighed.

Or. en

Begrundelse

Statistics and general information about market surveillance activities on accessibility of 
products and services by the authorities should be available. Market surveillance authorities 
should provide consumers and other interested parties with the opportunity to submit 
information about potentially non-compliant products and services. Effective complaints 
handling procedures, including the foreseen obligation for market surveillance authorities to 
follow up with economic operators on these complaints, should be introduced as they will 
lead to more effective market surveillance.

Ændringsforslag 509
Igor Šoltes

Forslag til direktiv
Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17 a

Nationale databaser

Hver medlemsstat etablerer en offentlig 
tilgængelig database over 
ikketilgængelige produkter. Forbrugerne 
skal kunne anmode om samt registrere 
oplysninger om ikketilgængelige 
produkter. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at 
informere forbrugerne eller andre 
interesserede parter om muligheden for at 
indgive klager. Det overvejes at indføre et 
interaktivt system mellem de nationale 
databaser – eventuelt under 
Kommissionens eller de relevante 
repræsentative organisationers 
ansvarsområde – med henblik på at sikre, 
at oplysninger om ikketilgængelige 
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produkter kan komme til offentlighedens 
kendskab i hele Europa.

Or. en

Ændringsforslag 510
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Forslag til direktiv
Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18 a

Nationale databaser

Hver medlemsstat skal oprette og 
regelmæssigt ajourføre en national 
database, der er tilgængelig for alle 
borgere og interesserede parter, og som 
indeholder alle relevante oplysninger om 
graden af tilgængelighed af de i artikel 1, 
stk. 1 og 2, opførte varer og 
tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 511
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Forslag til direktiv
Artikel 19 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Procedure i tilfælde af produkter, der 
udgør en risiko forbundet med 
tilgængelighed på nationalt plan

Procedure i tilfælde af produkter, der ikke 
opfylder kravene i lovgivningen, på 
nationalt plan

Or. en

Ændringsforslag 512
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Forslag til direktiv
Artikel 19 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Procedure i tilfælde af produkter, der udgør 
en risiko forbundet med tilgængelighed på 
nationalt plan

Procedure i tilfælde af produkter, der udgør 
en risiko for sikkerhed og sundhed på 
nationalt plan

Or. en

Ændringsforslag 513
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 19 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Procedure i tilfælde af produkter, der udgør 
en risiko forbundet med tilgængelighed på 
nationalt plan

Procedure i tilfælde af produkter, der udgør 
en risiko for sikkerhed eller sundhed 
forbundet med tilgængelighed på nationalt 
plan

Or. de

Ændringsforslag 514
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis markedsovervågningsmyndighederne 
i en af medlemsstaterne har truffet 
foranstaltninger i henhold til artikel 20 i 
forordning (EF) nr. 765/2008, eller hvis 
de har tilstrækkelig grund til at antage, at 
et produkt, der er omfattet af dette direktiv, 
udgør en risiko, der er forbundet med de 
tilgængelighedsaspekter, der er omfattet 
af dette direktiv, skal de foretage en 
evaluering af det pågældende produkt 

Hvis markedsovervågningsmyndighederne 
i en af medlemsstaterne har tilstrækkelig 
grund til at antage, at et produkt, der er 
omfattet af dette direktiv, ikke er i 
overensstemmelse hermed, skal de 
foretage en evaluering af det pågældende 
produkt omfattende alle de krav, der er 
fastlagt i dette direktiv. De relevante 
erhvervsdrivende samarbejder i fuldt 
omfang med 
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omfattende alle de krav, der er fastlagt i 
dette direktiv. De relevante 
erhvervsdrivende samarbejder i fuldt 
omfang med 
markedsovervågningsmyndighederne.

markedsovervågningsmyndighederne.

Or. en

Ændringsforslag 515
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis markedsovervågningsmyndighederne 
i en af medlemsstaterne har truffet 
foranstaltninger i henhold til artikel 20 i 
forordning (EF) nr. 765/2008, eller hvis de 
har tilstrækkelig grund til at antage, at et 
produkt, der er omfattet af dette direktiv, 
udgør en risiko, der er forbundet med de 
tilgængelighedsaspekter, der er omfattet af 
dette direktiv, skal de foretage en 
evaluering af det pågældende produkt 
omfattende alle de krav, der er fastlagt i 
dette direktiv. De relevante 
erhvervsdrivende samarbejder i fuldt 
omfang med 
markedsovervågningsmyndighederne.

Hvis markedsovervågningsmyndighederne 
i en af medlemsstaterne har truffet 
foranstaltninger i henhold til artikel 20 i 
forordning (EF) nr. 765/2008, eller hvis de 
har tilstrækkelig grund til at antage, at et 
produkt, der er omfattet af dette direktiv, 
udgør en risiko for sikkerhed eller 
sundhed, der er forbundet med de 
tilgængelighedsaspekter, der er omfattet af 
dette direktiv, skal de foretage en 
evaluering af det pågældende produkt 
omfattende alle de krav, der er fastlagt i 
dette direktiv. De relevante 
erhvervsdrivende samarbejder i fuldt 
omfang med 
markedsovervågningsmyndighederne.

Or. de

Ændringsforslag 516
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis markedsovervågningsmyndighederne 
i en af medlemsstaterne har truffet 

Hvis markedsovervågningsmyndighederne 
i en af medlemsstaterne har truffet 
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foranstaltninger i henhold til artikel 20 i 
forordning (EF) nr. 765/2008, eller hvis de 
har tilstrækkelig grund til at antage, at et 
produkt, der er omfattet af dette direktiv, 
udgør en risiko, der er forbundet med de 
tilgængelighedsaspekter, der er omfattet af 
dette direktiv, skal de foretage en 
evaluering af det pågældende produkt 
omfattende alle de krav, der er fastlagt i 
dette direktiv. De relevante 
erhvervsdrivende samarbejder i fuldt 
omfang med 
markedsovervågningsmyndighederne.

foranstaltninger i henhold til artikel 20 i 
forordning (EF) nr. 765/2008, eller hvis de 
har tilstrækkelig grund til at antage, at et 
produkt, der er omfattet af dette direktiv, 
udgør en risiko for sikkerhed eller 
sundhed, der er forbundet med de 
tilgængelighedsaspekter, der er omfattet af 
dette direktiv, skal de foretage en 
evaluering af det pågældende produkt 
omfattende alle de krav, der er fastlagt i 
dette direktiv. De relevante 
erhvervsdrivende samarbejder i fuldt 
omfang med 
markedsovervågningsmyndighederne.

Or. en

Ændringsforslag 517
Anneleen Van Bossuyt

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis markedsovervågningsmyndighederne 
i forbindelse med denne evaluering 
konstaterer, at produktet ikke opfylder 
kravene i dette direktiv, skal de straks 
anmode den pågældende erhvervsdrivende 
om at træffe alle fornødne foranstaltninger 
for at bringe produktet i overensstemmelse 
med disse krav eller for at trække produktet 
tilbage fra markedet eller kalde det tilbage 
inden for en rimelig tidsfrist, som de 
fastsætter i forhold til risikoens art.

Hvis markedsovervågningsmyndighederne 
i forbindelse med denne evaluering 
konstaterer, at produktet ikke opfylder 
kravene i dette direktiv, skal de straks 
anmode den pågældende erhvervsdrivende 
om at træffe alle fornødne foranstaltninger 
for at bringe produktet i overensstemmelse 
med disse krav.

Or. en

Ændringsforslag 518
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis markedsovervågningsmyndighederne 
i forbindelse med denne evaluering 
konstaterer, at produktet ikke opfylder 
kravene i dette direktiv, skal de straks 
anmode den pågældende erhvervsdrivende 
om at træffe alle fornødne foranstaltninger 
for at bringe produktet i overensstemmelse 
med disse krav eller for at trække produktet 
tilbage fra markedet eller kalde det tilbage 
inden for en rimelig tidsfrist, som de 
fastsætter i forhold til risikoens art.

Hvis markedsovervågningsmyndighederne 
i forbindelse med denne evaluering 
konstaterer, at produktet ikke opfylder 
kravene i dette direktiv, skal de straks 
anmode den pågældende erhvervsdrivende 
om at træffe alle fornødne foranstaltninger 
for at bringe produktet i overensstemmelse 
med disse krav eller for at trække produktet 
tilbage fra markedet inden for en rimelig 
tidsfrist, hvis den pågældende 
erhvervsdrivende ikke har truffet de 
fornødne korrigerende foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 519
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 21 i forordning (EF) nr. 765/2008 
finder anvendelse på de i andet afsnit 
omhandlede foranstaltninger.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 520
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis den pågældende 
erhvervsdrivende inden for den frist, der 
er omhandlet i stk. 1, andet afsnit, ikke 
træffer de fornødne foranstaltninger, skal 
markedsovervågningsmyndighederne 

4. Hvis den pågældende 
erhvervsdrivende ikke træffer de fornødne 
foranstaltninger, skal 
markedsovervågningsmyndighederne 
træffe de nødvendige foreløbige 
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træffe de nødvendige foreløbige 
foranstaltninger for at forbyde eller 
begrænse tilgængeliggørelsen af produktet 
på det nationale marked eller for at 
trække produktet tilbage fra markedet 
eller kalde det tilbage. 
Markedsovervågningsmyndighederne 
underretter straks Kommissionen og de 
øvrige medlemsstater om sådanne 
foranstaltninger.

foranstaltninger for at sikre, at produktet 
bringes i overensstemmelse med 
tilgængelighedskravene, der er fastlagt i 
dette direktiv. 
Markedsovervågningsmyndighederne 
underretter straks Kommissionen og de 
øvrige medlemsstater om sådanne 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 521
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis den pågældende 
erhvervsdrivende inden for den frist, der er 
omhandlet i stk. 1, andet afsnit, ikke 
træffer de fornødne foranstaltninger, skal 
markedsovervågningsmyndighederne 
træffe de nødvendige foreløbige 
foranstaltninger for at forbyde eller 
begrænse tilgængeliggørelsen af produktet 
på det nationale marked eller for at trække 
produktet tilbage fra markedet eller kalde 
det tilbage. 
Markedsovervågningsmyndighederne 
underretter straks Kommissionen og de 
øvrige medlemsstater om sådanne 
foranstaltninger.

4. Hvis den pågældende 
erhvervsdrivende inden for den frist, der er 
omhandlet i stk. 1, andet afsnit, ikke 
træffer de fornødne foranstaltninger, skal 
markedsovervågningsmyndighederne 
træffe de nødvendige foreløbige 
foranstaltninger for at forbyde eller 
begrænse tilgængeliggørelsen af produktet 
på det nationale marked eller for at trække 
produktet tilbage fra markedet. 
Markedsovervågningsmyndighederne 
underretter straks Kommissionen og de 
øvrige medlemsstater om sådanne 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 522
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 5 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De i stk. 4 omhandlede oplysninger 
skal indeholde alle tilgængelige elementer, 
særlig hvad angår de nødvendige data til 
identifikation af det produkt, der ikke 
overholder kravene, produktets oprindelse, 
arten af den påståede manglende 
overholdelse af kravene og af den 
pågældende risiko, arten og varigheden af 
de trufne nationale foranstaltninger samt de 
synspunkter, som den relevante 
erhvervsdrivende har fremsat. 
Markedsovervågningsmyndighederne skal 
navnlig oplyse, om den manglende 
overensstemmelse med kravene skyldes:

5. De i stk. 4 omhandlede oplysninger 
skal indeholde alle tilgængelige elementer, 
særlig hvad angår de nødvendige data til 
identifikation af det produkt, der ikke 
overholder kravene, produktets oprindelse, 
arten af den påståede manglende 
overholdelse af kravene, arten og 
varigheden af de trufne nationale 
foranstaltninger samt de synspunkter, som 
den relevante erhvervsdrivende har 
fremsat. 
Markedsovervågningsmyndighederne skal 
navnlig oplyse, om den manglende 
overensstemmelse med kravene skyldes:

Or. en

Ændringsforslag 523
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De i stk. 4 omhandlede oplysninger 
skal indeholde alle tilgængelige elementer, 
særlig hvad angår de nødvendige data til 
identifikation af det produkt, der ikke 
overholder kravene, produktets oprindelse, 
arten af den påståede manglende 
overholdelse af kravene og af den 
pågældende risiko, arten og varigheden af 
de trufne nationale foranstaltninger samt de 
synspunkter, som den relevante 
erhvervsdrivende har fremsat. 
Markedsovervågningsmyndighederne skal 
navnlig oplyse, om den manglende 
overensstemmelse med kravene skyldes:

5. De i stk. 4 omhandlede oplysninger 
skal indeholde alle tilgængelige elementer, 
særlig hvad angår de nødvendige data til 
identifikation af det produkt, der ikke 
overholder kravene, produktets oprindelse, 
arten af den påståede manglende 
overholdelse af kravene og af den 
sikkerheds- eller sundhedsmæssige risiko, 
arten og varigheden af de trufne nationale 
foranstaltninger samt de synspunkter, som 
den relevante erhvervsdrivende har 
fremsat. 
Markedsovervågningsmyndighederne skal 
navnlig oplyse, om den manglende 
overensstemmelse med kravene skyldes:

Or. en
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Ændringsforslag 524
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) De i stk. 4 omhandlede oplysninger 
skal indeholde alle tilgængelige elementer, 
særlig hvad angår de nødvendige data til 
identifikation af det produkt, der ikke 
overholder kravene, produktets oprindelse, 
arten af den påståede manglende 
overholdelse af kravene og af den 
pågældende risiko, arten og varigheden af 
de trufne nationale foranstaltninger samt de 
synspunkter, som den relevante 
erhvervsdrivende har fremsat. 
Markedsovervågningsmyndighederne skal 
navnlig oplyse, om den manglende 
overensstemmelse med kravene skyldes:

5) De i stk. 4 omhandlede oplysninger 
skal indeholde alle tilgængelige elementer, 
særlig hvad angår de nødvendige data til 
identifikation af det produkt, der ikke 
overholder kravene, produktets oprindelse, 
arten af den påståede manglende 
overholdelse af kravene og af den 
pågældende risiko for sikkerhed eller 
sundhed, arten og varigheden af de trufne 
nationale foranstaltninger samt de 
synspunkter, som den relevante 
erhvervsdrivende har fremsat. 
Markedsovervågningsmyndighederne skal 
navnlig oplyse, om den manglende 
overensstemmelse med kravene skyldes:

Or. de

Ændringsforslag 525
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at produktet ikke overholder krav 
som omhandlet i dette direktivs artikel 3 
eller

a) at produktet ikke overholder krav 
som omhandlet i dette direktivs artikel 3 og 
dermed udgør en risiko for sikkerhed eller 
sundhed, eller

Or. de

Ændringsforslag 526
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Birgit Collin-
Langen, Sabine Verheyen



AM\1121397DA.docx 43/163 PE599.726v03-00

DA

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mangler ved de harmoniserede 
standarder, der er omhandlet i artikel 13, 
og som danner grundlag for 
overensstemmelsesformodningen.

b) mangler ved de harmoniserede 
standarder omhandlet i artikel 13, der
danner grundlag for 
overensstemmelsesformodningen, og 
dermed udgør en risiko for sikkerhed eller 
sundhed.

Or. de

Ændringsforslag 527
Anneleen Van Bossuyt

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Medlemsstaterne sikrer, at der 
straks træffes de fornødne restriktive 
foranstaltninger med hensyn til det 
pågældende produkt, f.eks. tilbagetrækning 
af produktet fra deres marked.

8. Medlemsstaterne skal sikre, at der 
straks træffes de fornødne foranstaltninger 
med hensyn til det pågældende produkt.

Or. en

Ændringsforslag 528
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Birgit Collin-
Langen, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) Medlemsstaterne sikrer, at der 
straks træffes de fornødne restriktive 
foranstaltninger med hensyn til det 
pågældende produkt, f.eks. tilbagetrækning 
af produktet fra deres marked.

8) Medlemsstaterne sikrer, at der 
straks træffes de fornødne og forholdsvis 
restriktive foranstaltninger med hensyn til 
det pågældende produkt, f.eks. 
tilbagetrækning af produktet fra deres 
marked.



PE599.726v03-00 44/163 AM\1121397DA.docx

DA

Or. de

Ændringsforslag 529
Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. For at lette udvekslingen af 
oplysninger og bedste praksis blandt 
markedsovervågningsmyndighederne og 
for at sikre sammenhæng i anvendelsen 
af de i dette direktiv fastsatte krav eller i 
de tilfælde, hvor det – efter at 
Kommissionen har anmodet om en 
udtalelse vedrørende undtagelser fra disse 
krav – anses for nødvendigt, nedsætter 
Kommissionen en arbejdsgruppe 
bestående af repræsentanter for de 
nationale 
markedsovervågningsmyndigheder og de 
organisationer, der repræsenterer de 
relevante interesseparter, herunder 
personer med handicap.

Or. en

Ændringsforslag 530
Igor Šoltes

Forslag til direktiv
Artikel 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19a

Udveksling af oplysninger

For at lette udvekslingen af oplysninger 
og bedste praksis blandt 
markedsovervågningsmyndighederne og 
for at sikre sammenhæng i anvendelsen 
af de i dette direktiv fastsatte krav eller i 
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de tilfælde, hvor det – efter at 
Kommissionen har anmodet om en 
udtalelse vedrørende undtagelser fra disse 
krav – anses for nødvendigt, nedsætter 
Kommissionen en arbejdsgruppe 
bestående af repræsentanter for de 
nationale 
markedsovervågningsmyndigheder og de 
organisationer, der repræsenterer de 
relevante interesseparter, herunder 
personer med handicap.

Or. en

Ændringsforslag 531
Maria Grapini

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der efter afslutningen af proceduren i 
artikel 19, stk. 3 og 4, gøres indsigelse mod 
en medlemsstats nationale foranstaltning, 
eller hvis Kommissionen finder, at den 
nationale foranstaltning er i modstrid med 
EU-lovgivningen, skal Kommissionen 
straks drøfte spørgsmålet med 
medlemsstaterne og den eller de 
pågældende erhvervsdrivende og vurdere 
den nationale foranstaltning. På grundlag 
af resultaterne af denne vurdering træffer 
Kommissionen afgørelse om, hvorvidt den 
nationale foranstaltning er berettiget eller 
ej.

Hvis der efter afslutningen af proceduren i 
artikel 19, stk. 3 og 4, gøres indsigelse mod 
en medlemsstats nationale foranstaltning, 
eller hvis Kommissionen har rimelig 
dokumentation til at antyde, at den 
nationale foranstaltning er i modstrid med 
EU-lovgivningen, skal Kommissionen 
straks drøfte spørgsmålet med 
medlemsstaterne og den eller de 
pågældende erhvervsdrivende og vurdere 
den nationale foranstaltning. På grundlag 
af resultaterne af denne vurdering træffer 
Kommissionen afgørelse om, hvorvidt den 
nationale foranstaltning er berettiget eller 
ej.

Or. ro

Ændringsforslag 532
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der efter afslutningen af proceduren i 
artikel 19, stk. 3 og 4, gøres indsigelse mod 
en medlemsstats nationale foranstaltning, 
eller hvis Kommissionen finder, at den 
nationale foranstaltning er i modstrid med 
EU-lovgivningen, skal Kommissionen 
straks drøfte spørgsmålet med 
medlemsstaterne og den eller de 
pågældende erhvervsdrivende og vurdere 
den nationale foranstaltning. På grundlag 
af resultaterne af denne vurdering træffer 
Kommissionen afgørelse om, hvorvidt den 
nationale foranstaltning er berettiget eller 
ej.

Hvis der efter afslutningen af proceduren i 
artikel 19, stk. 3 og 4, gøres indsigelse mod 
en medlemsstats nationale foranstaltning, 
eller hvis Kommissionen finder, at den 
nationale foranstaltning er i modstrid med 
EU-lovgivningen, skal Kommissionen 
straks drøfte spørgsmålet med 
medlemsstaterne, de organisationer, der 
repræsenterer personer med handicap, og 
den eller de pågældende erhvervsdrivende 
og vurdere den nationale foranstaltning. På 
grundlag af resultaterne af denne vurdering 
træffer Kommissionen afgørelse om, 
hvorvidt den nationale foranstaltning er 
berettiget eller ej.

Or. it

Ændringsforslag 533
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den nationale foranstaltning 
anses for at være berettiget, træffer 
samtlige medlemsstater de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at det produkt, 
der ikke overholder kravene, trækkes 
tilbage fra deres marked, og underretter 
Kommissionen herom. Hvis den nationale 
foranstaltning anses for ikke at være 
berettiget, trækker den pågældende 
medlemsstat foranstaltningen tilbage.

2. Hvis den nationale foranstaltning 
anses for at være berettiget, træffer 
samtlige medlemsstater de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at det produkt, 
der ikke overholder kravene, bringes i 
overensstemmelse med lovgivningen, og 
underretter Kommissionen herom. Hvis 
den nationale foranstaltning anses for ikke 
at være berettiget, trækker den pågældende 
medlemsstat foranstaltningen tilbage.

Or. en

Ændringsforslag 534
Vicky Ford
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Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De tilgængelighedskrav, der er 
fastsat i afdeling IX i bilag I, finder 
anvendelse ved:

1. De tilgængelighedskrav, der er 
fastsat i afdeling I til V i bilag I, finder 
anvendelse ved de i artikel 1, stk. 1, og 
artikel 1, stk. 2, omtalte produkter og 
tjenesteydelser:

Or. en

Ændringsforslag 535
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fastsættelse af tekniske 
specifikationer og tildelingskriterier 
vedrørende alle offentlige kontrakter og 
koncessioner, hvis genstand er beregnet
til anvendelse af personer, hvad enten det 
er offentligheden eller personale ved den 
ordregivende myndighed eller den 
ordregivende enhed, som er omfattet af 
direktiv 2014/23/EU49, direktiv 
2014/24/EU50 og direktiv 2014/25/EU51

a) fastsættelse af tekniske 
specifikationer vedrørende offentlige 
kontrakter, herunder blandede kontrakter 
i henhold til artikel 1, stk. 3, i dette 
direktiv, som er omfattet af direktiv 
2014/24/EU50 eller direktiv 
2014/25/EU51.

__________________ __________________

49 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/23/EU af 26. februar 2014 om 
tildeling af koncessionskontrakter
50 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/24/EU af 26. februar 2014 om 
offentlige udbud.

50 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/24/EU af 26. februar 2014 om 
offentlige udbud.

51 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/25/EU af 26. februar 2014 om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester.

51 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/25/EU af 26. februar 2014 om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester.
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Or. en

Ændringsforslag 536
Edward Czesak

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fastsættelse af de 
tilgængelighedskrav, der henvises til ved 
udarbejdelsen og gennemførelsen af 
programmer, der er omfattet af 
forordning (EF) nr. 1303/2013 om Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, 
Den Europæiske Socialfond, 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne og Den Europæiske 
Hav- og Fiskerifond og forordning (EU) 
nr. 1304/2013 om Den Europæiske 
Socialfond

udgår

Or. en

Ændringsforslag 537
Edward Czesak

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fastsættelse af 
tilgængelighedskravene vedrørende 
sociale kriterier og kvalitetskriterier, der 
er fastsat af de kompetente myndigheder i 
udbud om offentlig personbefordring med 
jernbane og ad vej i henhold til 
forordning (EF) nr. 1370/2007

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 538
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fastsættelse af 
tilgængelighedskravene vedrørende sociale 
kriterier og kvalitetskriterier, der er fastsat 
af de kompetente myndigheder i udbud om 
offentlig personbefordring med jernbane 
og ad vej i henhold til forordning (EF) nr. 
1370/2007

c) fastsættelse af 
tilgængelighedskravene vedrørende sociale 
kriterier og kvalitetskriterier, der er fastsat 
af de kompetente myndigheder i udbud om 
offentlig personbefordring med jernbane 
og ad vej i henhold til forordning (EF) nr. 
1370/2007, såfremt de kompetente 
myndigheder foreskriver 
tilgængelighedskrav

Or. de

Begrundelse

De ansvarlige myndigheder kan frit afgøre, om tilgængelighedskravene skal optages i 
kriterierne for udbuddet eller ej. Hvis de måtte bestemme sig for at gøre disse krav til en 
forudsætning, skal kriterierne stemme overens med tilgængelighedskravene i dette direktiv.

Ændringsforslag 539
Edward Czesak

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) på transportinfrastruktur i 
overensstemmelse med artikel 37 i 
forordning (EU) nr. 1315/2013.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 540
Igor Šoltes

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 – litra d a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) hvor det er relevant, på al relevant 
EU-ret eller på alle de bestemmelser i EU-
retten, der omhandler tilgængelighed for 
personer med handicap.

Or. en

Ændringsforslag 541
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) hvor det er relevant, på al relevant 
EU-ret eller på alle de bestemmelser i EU-
retten, der omhandler tilgængelighed for 
personer med handicap.

Or. en

Ændringsforslag 542
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de anslåede omkostninger og 
fordele for de pågældende kompetente 
myndigheder i forhold til den anslåede 
fordel for personer med handicap under 
hensyntagen til hyppigheden og varigheden 
af brugen af et bestemt produkt eller en 
bestemt tjenesteydelse.

b) de anslåede omkostninger og 
fordele for de pågældende kompetente 
myndigheder i forhold til den anslåede 
fordel for personer med handicap under 
hensyntagen til hyppigheden, varigheden af 
brugen af et bestemt produkt eller en 
bestemt tjenesteydelse samt det anslåede 
antal brugere.

Or. en
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Ændringsforslag 543
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de anslåede omkostninger og 
fordele for de pågældende kompetente 
myndigheder i forhold til den anslåede 
fordel for personer med handicap under 
hensyntagen til hyppigheden og varigheden 
af brugen af et bestemt produkt eller en 
bestemt tjenesteydelse.

b) de anslåede omkostninger og 
fordele de pågældende kompetente 
myndigheder i forhold til den anslåede 
fordel for personer med 
funktionsnedsættelser og personer med 
handicap under hensyntagen til 
hyppigheden og varigheden af brugen af et 
bestemt produkt eller en bestemt 
tjenesteydelse.

Or. en

Begrundelse

Henvisningen til "personer med funktionelle begrænsninger" ud over betegnelsen "personer 
med handicap" bør opretholdes for at illustrere, at en langt større del af befolkningen vil få 
gavn af dette direktiv. Ved analysen af anslåede omkostninger og fordele er det også vigtigt at 
tage hele befolkningen, der nyder godt af tilgængelige produkter og tjenester, i betragtning.

Ændringsforslag 544
Igor Šoltes

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de anslåede omkostninger og 
fordele for de pågældende kompetente 
myndigheder i forhold til den anslåede 
fordel for personer med handicap under 
hensyntagen til hyppigheden og varigheden 
af brugen af et bestemt produkt eller en 
bestemt tjenesteydelse.

b) de anslåede omkostninger og 
fordele for de pågældende kompetente 
myndigheder i forhold til den anslåede 
fordel for personer med handicap og 
personer med funktionsnedsættelse under 
hensyntagen til hyppigheden og varigheden 
af brugen af et bestemt produkt eller en 
bestemt tjenesteydelse.

Or. en
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Ændringsforslag 545
Igor Šoltes

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Vurderingen af, om overholdelse af 
de i artikel 21 omhandlede 
tilgængelighedskrav medfører en 
uforholdsmæssig stor byrde, skal udføres 
af de pågældende kompetente 
myndigheder.

3. Vurderingen af, om overholdelse af 
de i artikel 21 omhandlede 
tilgængelighedskrav medfører en 
uforholdsmæssig stor byrde, skal udføres 
af de pågældende kompetente 
myndigheder. Mangel på prioritering, tid 
eller viden bør ikke anses for at være 
gyldige årsager til at påberåbe sig en 
uforholdsmæssig stor byrde.

Or. en

Ændringsforslag 546
Igor Šoltes

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når en kompetent myndighed har 
anvendt den i stk. 1, 2 og 3 omhandlede 
undtagelse for et bestemt produkt eller en 
bestemt tjenesteydelse, underretter den 
Kommissionen herom. Underretningen 
skal omfatte den i stk. 2 omhandlede 
vurdering.

4. Når en kompetent myndighed har 
anvendt den i stk. 1, 2 og 3 omhandlede 
undtagelse for et bestemt produkt eller en 
bestemt tjenesteydelse, underretter den 
Kommissionen herom. Underretningen 
skal omfatte den i stk. 2 omhandlede 
vurdering og gøres tilgængelig for 
offentligheden i tilgængelige formater.

Or. en

Ændringsforslag 547
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella
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Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når en kompetent myndighed har 
anvendt den i stk. 1, 2 og 3 omhandlede 
undtagelse for et bestemt produkt eller en 
bestemt tjenesteydelse, underretter den 
Kommissionen herom. Underretningen 
skal omfatte den i stk. 2 omhandlede 
vurdering.

4. Når en kompetent myndighed har 
anvendt den i stk. 1, 2 og 3 omhandlede 
undtagelse for et bestemt produkt eller en 
bestemt tjenesteydelse, underretter den 
Kommissionen herom. Underretningen 
skal omfatte den i stk. 2 omhandlede 
vurdering og gøres tilgængelig for 
offentligheden i tilgængelige formater.

Or. en

Ændringsforslag 548
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når en kompetent myndighed har 
anvendt den i stk. 1, 2 og 3 omhandlede 
undtagelse for et bestemt produkt eller en 
bestemt tjenesteydelse, underretter den 
Kommissionen herom. Underretningen 
skal omfatte den i stk. 2 omhandlede 
vurdering.

4. Når en kompetent myndighed har 
anvendt den i stk. 1, 2 og 3 omhandlede 
undtagelse for et bestemt produkt eller en 
bestemt tjenesteydelse, underretter den 
Kommissionen herom. Underretningen 
skal omfatte den i stk. 2 omhandlede 
vurdering og gøres tilgængelig for 
offentligheden i tilgængelige formater.

Or. en

Ændringsforslag 549
Igor Šoltes

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hvis Kommissionen har grund til 
at betvivle afgørelsen fra den pågældende 
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kompetente myndighed, kan 
Kommissionen anmode den i artikel 19a 
nævnte arbejdsgruppe om at verificere 
den vurdering, der er omhandlet i denne 
artikels stk. 2, og afgive en udtalelse.

Or. en

Ændringsforslag 550
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) De i stk. 1 omhandlede midler 
omfatter:

udgår

a) bestemmelser, hvorefter en 
forbruger i henhold til den nationale 
lovgivning kan indbringe en sag for 
domstolene eller for de kompetente 
administrative myndigheder for at sikre, 
at de nationale bestemmelser til 
gennemførelse af dette direktiv overholdes

b) bestemmelser, hvorefter offentlige 
organer eller private foreninger, 
organisationer eller andre juridiske 
enheder, som har en legitim interesse i at 
sikre, at bestemmelserne i dette direktiv 
overholdes, i henhold til den nationale 
lovgivning kan indbringe en sag for 
domstolene eller for de kompetente 
administrative myndigheder på vegne af 
forbrugerne for at sikre, at de nationale 
bestemmelser til gennemførelse af dette 
direktiv overholdes.

Or. de

Begrundelse

Sletningen af disse bestemmelser er nødvendig, da disse ellers ville muliggøre indførelse af en 
søgsmålsret.
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Ændringsforslag 551
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bestemmelser, hvorefter en 
forbruger i henhold til den nationale 
lovgivning kan indbringe en sag for 
domstolene eller for de kompetente 
administrative myndigheder for at sikre, at 
de nationale bestemmelser til 
gennemførelse af dette direktiv overholdes

a) bestemmelser, hvorefter en 
forbruger, der berøres direkte, i henhold til 
den nationale lovgivning kan indbringe en 
sag for domstolene eller for de kompetente 
administrative myndigheder for at sikre, at 
de nationale bestemmelser til 
gennemførelse af dette direktiv overholdes

Or. en

Ændringsforslag 552
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) bestemmelser, hvorefter offentlige 
organer eller private foreninger, 
organisationer eller andre juridiske 
enheder, som har en legitim interesse i at 
sikre, at bestemmelserne i dette direktiv 
overholdes, i henhold til den nationale 
lovgivning kan indbringe en sag for 
domstolene eller for de kompetente 
administrative myndigheder på vegne af 
forbrugerne for at sikre, at de nationale 
bestemmelser til gennemførelse af dette 
direktiv overholdes.

b) bestemmelser, hvorefter offentlige 
organer eller private foreninger, 
organisationer eller andre juridiske 
enheder, der er direkte berørt af et 
produkts eller en tjenesteydelses 
manglende overholdelse af lovgivningen, i 
henhold til den nationale lovgivning kan 
indbringe en sag for domstolene eller for 
de kompetente administrative myndigheder 
på vegne af forbrugerne for at sikre, at de 
nationale bestemmelser til gennemførelse 
af dette direktiv overholdes.

Or. en

Ændringsforslag 553
Igor Šoltes
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Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) bestemmelser, hvorefter der som et 
supplement til et system til gennemførelse 
og overvågning er etableret en 
tilgængelig, omfattende 
forbrugerklagemekanisme, som er 
udstyret med de nødvendige ressourcer.

Or. en

Ændringsforslag 554
Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) bestemmelser, hvorefter der som et 
supplement til et system til gennemførelse 
og overvågning er etableret en omfattende 
forbrugerklagemekanisme, som er 
udstyret med de nødvendige ressourcer.

Or. en

Ændringsforslag 555
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez 
Prieto, Marc Tarabella

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) bestemmelser, hvorefter der som et 
supplement til et system til gennemførelse 
og overvågning er etableret en omfattende 
forbrugerklagemekanisme, som er 
udstyret med de nødvendige ressourcer.
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Or. en

Ændringsforslag 556
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) bestemmelser, hvorefter der som et 
supplement til et system til gennemførelse 
og overvågning er etableret en omfattende 
forbrugerklagemekanisme, som er 
udstyret med de nødvendige ressourcer.

Or. en

Ændringsforslag 557
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) bestemmelser, ifølge hvilke der 
oprettes en forbrugerklageordning

Or. it

Ændringsforslag 558
Igor Šoltes

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at den 
pågældende erhvervsdrivende, før en 
foranstaltning indbringes for domstolene 
eller for de kompetente administrative 
myndigheder, har mulighed for at 
afhjælpe alle tilfælde af påstået 
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manglende overholdelse af 
bestemmelserne i dette direktiv, herunder 
via engagement, samarbejde eller 
alternative tvistbilæggelsesmekanismer 
med forbrugere, offentlige organer 
og/eller private foreninger, organisationer 
eller andre juridiske enheder, der har en 
legitim interesse. Dette får betegnelsen 
"engagementsmekanismen".

Hvis den manglende overholdelse ikke 
kan afhjælpes til begge parters tilfredshed 
inden for 15 dage efter den dato, hvor den 
erhvervsdrivende af forbrugere, offentlige 
organer og/eller private foreninger, 
organisationer eller andre juridiske 
enheder med legitim interesse blev 
underrettet om deres bekymringer, anses 
engagementsmekanismen for at være 
mislykket, medmindre parterne gensidigt 
aftaler at forlænge perioden.

Hvis engagementsmekanismen ikke 
lykkedes, skal nationale domstole ved 
deres vurdering af realiteterne i en sag, 
der omfatter påstande om manglende 
overholdelse af dette direktiv, tage højde 
for, om parterne selv har benyttet 
engagementsmekanismen.

Or. en

Ændringsforslag 559
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Denne artikel finder ikke 
anvendelse på kontrakter, der er omfattet 
af anvendelsesområderne for direktiv 
2014/24/EU og 2014/25/EU.

Or. en
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Ændringsforslag 560
Igor Šoltes

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. I forlængelse af målet i stk. 2a skal 
medlemsstaterne tilskynde de 
erhvervsdrivende til at gennemføre og 
offentliggøre en 
forbrugerklagemekanisme med henblik på 
at løse tvister.

Or. en

Ændringsforslag 561
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Sanktionerne skal være effektive, 
forholdsmæssige og have afskrækkende 
virkning.

2. Sanktionerne skal være effektive, 
forholdsmæssige og have afskrækkende 
virkning, der er af et sådant omfang, at 
den udgør et alternativ for 
erhvervsdrivende til at sørge for, at deres 
produkter og tjenesteydelser opfylder 
tilgængelighedskravene, der er fastsat i 
dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 562
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Sanktionerne skal være effektive, 
forholdsmæssige og have afskrækkende 
virkning.

2. Sanktionerne skal være effektive, 
forholdsmæssige og have afskrækkende 
virkning, men skal ikke fungere som et 
alternativ til økonomiske aktørers
opfyldelse af deres forpligtelse til at gøre 
deres produkter og tjenesteydelser 
tilgængelige

Or. en

Ændringsforslag 563
Igor Šoltes

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne afsætter de 
nødvendige ressourcer til at håndhæve og 
opkræve bøder. Bødeindtægter skal 
geninvesteres i tilgængelighedsrelaterede 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 564
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Indtægterne fra de pålagte 
sanktioner skal geninvesteres i 
tilgængelighedsrelaterede 
foranstaltninger.

Or. en
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Ændringsforslag 565
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Denne artikel finder ikke 
anvendelse på kontrakter, der er omfattet 
af anvendelsesområderne for direktiv 
2014/24/EU og 2014/25/EU.

Or. en

Ændringsforslag 566
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De anvender disse love og 
bestemmelser fra den [… insert date - six 
years after the entry into force of this 
Directive].

2. De anvender disse love og 
bestemmelser fra den:

a) ... [three years after the entry into 
force of this Directive] for de produkter, 
der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra a) 
– computerhardware til generelle formål 
og operativsystemer

b) ... [five years after the entry into 
force of this Directive] for de produkter, 
der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra b) 
– selvbetjeningsterminaler

c) ... [four years after the entry into 
force of this Directive] for de produkter, 
der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra c) 
– forbrugerterminaludstyr med avanceret 
databehandlingskapacitet til 
telefontjenester

d) ... [four years after the entry into 
force of this Directive] for de produkter, 
der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra d) 
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– forbrugerterminaludstyr med avanceret 
databehandlingskapacitet relateret til 
audiovisuelle medietjenester

e) ... [four years after the entry into 
force of this Directive] for de produkter, 
der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra e), 
husholdningsapparater, der anvendes ved 
hjælp af en brugergrænseflade

f) ... [four years after the entry into 
force of this Directive] for tjenesteydelser 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a) –
telefontjenester

g) ... [six years after the entry into 
force of this Directive] for tjenesteydelser 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra b) –
audiovisuelle medietjenester

h) ... [three years after the entry into 
force of this Directive] for tjenesteydelser 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra c) – fly-, 
bus-, tog- og søtransport af passagerer 
(websteder og mobile applikationer)

i) ... [five years after the entry into 
force of this Directive] for tjenesteydelser 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra c) – fly-, 
bus-, tog- og søtransport af passagerer 
(selvbetjeningsterminaler, 
billetautomater)

j) ... [10 years after the entry into 
force of this Directive] for tjenesteydelser 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra c) – fly-, 
bus-, tog- og søtransport af passagerer 
(køretøjer og infrastruktur)

k) ... [five years after the entry into 
force of this Directive] for tjenesteydelser 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra d) –
banktjenester og betalingsterminaler 
(selvbetjeningsterminaler og 
betalingsterminaler)

l) ... [three years after the entry into 
force of this Directive] for tjenesteydelser 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra d) –
banktjenester og betalingsterminaler 
(banktjenester)

m) ... [three years after the entry into 
force of this Directive] for tjenesteydelser 
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omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra e) – e-
bøger

n) ... [three years after the entry into 
force of this Directive] for tjenesteydelser 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra f) – e-
handel, websteder for udbydere af 
produkter og tjenesteydelser, sociale 
medier, nyhedswebsider og 
onlineplatforme

o) ... [three years after the entry into 
force of this Directive] for tjenesteydelser 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra g) –
indkvarteringstjenester (websteder)

p)- ... [three years after the entry into 
force of this Directive] for tjenesteydelser 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra g) –
indkvarteringstjenester (bebyggede 
omgivelser).

Or. en

Ændringsforslag 567
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De anvender disse love og 
bestemmelser fra den [… insert date - six
years after the entry into force of this 
Directive].

2. De anvender disse love og 
bestemmelser fra den [… insert date - five
years after the entry into force of this 
Directive].

Or. en

Ændringsforslag 568
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De anvender disse love og 
bestemmelser fra den [… insert date - six 
years after the entry into force of this 
Directive].

2. De anvender disse love og 
bestemmelser fra den:

Or. en

Ændringsforslag 569
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 2 – litra a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ... [three years after the entry into 
force of this Directive] for produkter og 
tjenesteydelser omhandlet i artikel 1

Or. en

Begrundelse

Gennemførelsen af direktivet bør forkortes for at sikre, at personer med funktionsnedsættelse 
og personer med handicap får adgang inden for en rimelig tid.

Ændringsforslag 570
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 2 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ... [ten years after the date of entry 
into force of this Directive] for de i artikel 
3, stk. 10, omhandlede bestemmelser 
vedrørende bygningsmiljøer.

Or. en
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Begrundelse

Der foreslås en rimelig ekstra frist til at overholde kravene i direktivet for bygningsmiljøer.

Ændringsforslag 571
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Liisa 
Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstater, der benytter den 
mulighed, der er fastsat i artikel 3, stk. 10, 
meddeler Kommissionen teksten til de 
vigtigste nationale retsforskrifter, som de 
vedtager med henblik herpå, og rapporterer 
til Kommissionen om fremskridt i 
gennemførelsen heraf.

5. Medlemsstater rapporterer til 
Kommissionen om fremskridt i 
gennemførelsen heraf.

Or. en

Ændringsforslag 572
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Artikel 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 27a

Overgangsperiode

Medlemsstaterne indfører, medmindre 
andet er fastsat i artikel 27, stk. 2, en 
overgangsperiode på seks år efter dette 
direktivs ikrafttrædelse, hvori 
tjenesteudbydere fortsat kan yde deres 
tjenester ved brug af produkter, som de 
lovligt har gjort brug af til at yde 
tilsvarende tjenester før denne dato.

Or. en
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Ændringsforslag 573
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Forslag til direktiv
Artikel 28 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest […insert date - five years after the 
application of this Directive] og derefter 
hvert femte år forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget en rapport om 
anvendelsen af dette direktiv.

(Vedrører ikke den danske tekst) Senest ... 
[three years after the application of this 
Directive] og derefter hvert tredje år 
forelægger Kommissionen Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget en rapport om 
anvendelsen af dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 574
Maria Grapini

Forslag til direktiv
Artikel 28 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest […insert date - five years after the 
application of this Directive] og derefter 
hvert femte år forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget en rapport om 
anvendelsen af dette direktiv.

Senest […insert date - three years after the 
application of this Directive] og derefter 
hvert tredje år forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget en rapport om 
anvendelsen af dette direktiv.

Or. ro

Ændringsforslag 575
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Liisa 
Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Rapporten skal bl.a. i lyset af den 
sociale, økonomiske og teknologiske 
udvikling omhandle udviklingen i 
tilgængeligheden af produkter og tjenester 
og virkningerne for de erhvervsdrivende og 
personer med handicap, idet der om muligt 
udpeges områder, hvor byrden kan 
reduceres, med henblik på en vurdering af 
behovet for at ændre dette direktiv.

1. Rapporten skal, på baggrund af de 
indkommende meddelelser, vurdere, om 
målene med direktivet er opfyldt, navnlig 
for så vidt angår styrkelse af fri 
bevægelighed for tilgængelige produkter 
og tjenesteydelser. Den skal bl.a. i lyset af 
den sociale, økonomiske og teknologiske 
udvikling, og i hvilket omfang direktivet 
overholdes, omhandle udviklingen i 
tilgængeligheden af produkter og tjenester 
og behovet for at medtage eller udelukke 
nye produkter og tjenester fra direktivets 
anvendelsesområde. Kommissionen skal 
også evaluere funktionen af artikel 12 og 
22 samt virkningerne for de 
erhvervsdrivende og personer med 
handicap, idet der om muligt udpeges 
områder, hvor byrden kan reduceres, med 
henblik på en vurdering af behovet for at 
ændre dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 576
Morten Løkkegaard

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionens rapport skal tage 
hensyn til synspunkterne hos de berørte 
erhvervsdrivende og relevante ikke-
statslige organisationer, herunder 
organisationer, der repræsenterer personer 
med handicap og ældre.

3. Kommissionens rapport skal tage 
hensyn til synspunkterne hos de berørte 
erhvervsdrivende og relevante ikke-
statslige organisationer, herunder 
organisationer, der repræsenterer personer 
med handicap.

Or. en

Ændringsforslag 577
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens
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Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionens rapport skal tage 
hensyn til synspunkterne hos de berørte 
erhvervsdrivende og relevante ikke-
statslige organisationer, herunder 
organisationer, der repræsenterer personer 
med handicap og ældre.

3. Kommissionens rapport skal tage 
hensyn til synspunkterne hos de berørte 
erhvervsdrivende og relevante ikke-
statslige organisationer, herunder 
organisationer, der repræsenterer personer 
med handicap.

Or. en

Ændringsforslag 578
Olga Sehnalová

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling I – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Computerhardware til generelle formål og 
operativsystemer 

Computerhardware til generelle formål og 
operativsystemer samt e-bøger

Or. en

Ændringsforslag 579
Igor Šoltes

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling I – punkt -1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Operativsystemer:

1. Levering af tjenesteydelser for at 
maksimere mulighederne for, at personer 
med funktionsnedsættelser, herunder 
handicappede, kan bruge dem efter 
hensigten, skal opnås ved at opfylde de 
krav, der er fastlagt i punkt 3 om 
brugergrænseflade og funktioner og 
design. Levering af tjenesteydelser 



AM\1121397DA.docx 69/163 PE599.726v03-00

DA

omfatter:
a) oplysninger om tjenesteydelsens 
funktion og om dens 
tilgængelighedskendetegn og -faciliteter, 
der kan være i digitale formater
b) elektroniske oplysninger, herunder de 
websites, der er nødvendige i forbindelse 
med levering af tjenesteydelsen.

Or. en

Ændringsforslag 580
Igor Šoltes

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling 1 – stk. 1 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Konstruktion og produktion: 1. Konstruktion og produktion af 
computerhardware til generelle formål:

Or. en

Ændringsforslag 581
Olga Sehnalová

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling I – punkt 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Konstruktion og produktion af produkter 
med henblik på at maksimere deres 
forventede anvendelse af personer med 
funktionsnedsættelser, herunder personer 
med handicap og personer med 
aldersrelaterede funktionsnedsættelser, skal 
opnås gennem tilgængelighed, for så vidt 
angår:

Konstruktion og produktion af produkter 
med henblik på at maksimere deres 
forventede anvendelse af personer med 
funktionsnedsættelser, herunder personer 
med handicap og personer med 
aldersrelaterede funktionsnedsættelser, skal 
opnås gennem tilgængelighed, for så vidt 
angår:

a) oplysninger om anvendelse af 
produktet anført på selve produktet 
(mærkning, brugsanvisning, advarsler), 

a) oplysninger om anvendelse af 
produktet anført på selve produktet 
(mærkning, brugsanvisning, advarsler), 
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som: som:

i) skal være tilgængelige gennem 
mere end en sensorisk kanal

i) er forståelige

ii) skal være forståelige ii) skal kunne opfattes

iii) skal kunne konstateres iii) skal have en passende 
skriftstørrelse og skrifttype med en 
tilstrækkelig lyskontrast mellem tegn og 
baggrund med henblik på at maksimere 
læsbarheden under forudsigelige 
anvendelsesforhold

iv) skal have en passende 
skriftstørrelse under forudsigelige 
anvendelsesforhold

iv) skal stilles til rådighed i et 
tilgængeligt webformat og i et elektronisk 
format, der ikke er et webdokument, idet 
de skal være opfattelige, anvendelige, 
forståelige og robuste

b) skal have en passende 
skriftstørrelse under forudsigelige 
anvendelsesforhold

b) produktets emballage, herunder 
oplysningerne i det (åbning, lukning, 
anvendelse og bortskaffelse), som

i) skal opfylde de i litra a) fastsatte 
krav

ii) skal på en enkel og præcis måde 
informere forbrugerne om, at produktet 
omfatter tilgængelighedsfunktioner og er 
kompatibelt med kompenserende 
teknologier

c) produktets brugsanvisning med 
oplysninger om installation og 
vedligeholdelse, oplagring og 
bortskaffelse, som skal opfylde følgende 
betingelser:

c) produktets brugsanvisning med 
oplysninger om installation og 
vedligeholdelse, oplagring og 
bortskaffelse, hvad enten det leveres 
separat eller integreret i produktet, som:

i) indholdet af brugsanvisningen 
skal være til rådighed i tekstformater, der 
kan anvendes til at skabe alternative 
kompenserende formater, der kan 
forelægges på forskellige måder og via 
mere end én sensorisk kanal, og

i) skal stilles til rådighed i et 
tilgængeligt webformat og i et elektronisk 
format, der ikke er et webdokument, idet 
de skal være opfattelige, forståelige, 
anvendelige og robuste

ii) brugsanvisningen skal omfatte 
alternativer til indhold, som ikke består af 
tekst 

ii) skal opliste og gøre rede for, 
hvordan produktets 
tilgængelighedsfunktioner anvendes og 
dets forenelighed med en bred vifte af 
kompenserende teknologier på EU-plan 
og på internationalt plan

iii) oplysningerne skal stilles til 
rådighed i alternative ikke-elektroniske 
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formater efter anmodning. De alternative 
ikkeelektroniske formater kan omfatte 
stor skrift, blindeskrift eller letlæselige 
formater 

d) produktets brugergrænseflade 
(håndtering, styring og feedback, input og 
output) i overensstemmelse med punkt 2

d) produktets brugergrænseflade 
(håndtering, styring og feedback, input og 
output) i overensstemmelse med punkt 2

e) produktets brugsegenskaber ved 
hjælp af funktioner, som har til formål at 
opfylde de behov, som personer med 
funktionelle begrænsninger har, i 
overensstemmelse med punkt 2

e) produktets brugsegenskaber ved 
hjælp af funktioner, som har til formål at 
opfylde de behov, som personer med 
funktionelle begrænsninger har, i 
overensstemmelse med punkt 2

f) produktets grænseflade med 
hjælpemidler.

f) produktet skal være kompatibelt
med en bred vifte af hjælpemidler og 
teknologier, der er til rådighed på EU-
plan og internationalt plan, herunder 
høreteknologier som høreapparater, 
teleslynge, cochlearimplantater og 
høretekniske hjælpemidler.

Or. en

Ændringsforslag 582
Olga Sehnalová

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling I – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Brugergrænseflade og funktionel 
konstruktion:

2. Funktionskrav til 
brugergrænseflade og til konstruktion af 
produktet

For at sikre tilgængeligheden af 
produkternes konstruktion og deres 
brugergrænseflade som omhandlet i stk. 1, 
litra d) og e), skal deres konstruktion, hvis 
det er relevant, sikre:

For at sikre tilgængeligheden af 
produkternes konstruktion og deres 
brugergrænseflade som omhandlet i stk. 1, 
litra d) og e), skal deres konstruktion, hvis 
det er relevant, sikre:

a) kommunikation og orientering via 
mere end én sensorisk kanal

a) kommunikation og orientering via 
mere end én sensorisk kanal, herunder:

i) hvis produktet indbefatter visuelle 
kommunikations- og betjeningsmåder, 
skal det også indbefatte mindst én 
informations- og betjeningsmåde, som 
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ikke forudsætter synsevne 

ii) hvis produktet indbefatter auditive 
informations- og betjeningsmåder, skal 
det også indbefatte mindst én 
informations- og betjeningsmåde, som 
ikke forudsætter hørelse

b) alternativer til tale til 
kommunikation og orientering

b) alternativer til tale til 
kommunikation og orientering

Hvis produktet kræver stemmeinput fra 
brugeren, skal produktet også indbefatte 
mindst én betjeningsmåde, som ikke 
forudsætter, at brugeren frembringer 
mundtlige lydelementer såsom tale, fløjten 
eller klik

c) fleksibel forstørrelse og kontrast c) Hvis produktet giver visuelle 
kommunikations- og betjeningsmåder, er 
forsynet med funktioner, der gør det 
muligt for brugerne at udnytte deres 
begrænsede syn bedre, herunder ved 
fleksibel forstørrelse, uden tab af indhold 
eller funktionalitet, fleksibel kontrast og 
lysstyrke, og det bør, hvor det er muligt, 
indbefatte fleksible måder, hvorpå 
forgrund og baggrund kan styres og 
adskilles, samt fleksibel kontrol over det 
nødvendige synsfelt

d) en alternativ farve til formidling 
af oplysninger

d) en visuel betjeningsmåde, der ikke 
kræver, at brugeren kan opfatte farver

e) fleksible måder, hvorpå forgrund og 
baggrund kan styres og adskilles, herunder 
for at nedbringe baggrundsstøj og 
forbedre klarheden

e) brugerkontrol over volumen og 
forbedrede lydfunktioner for at forbedre 
lydens klarhed, herunder fleksible måder, 
hvorpå lydlig forgrund og baggrund kan 
styres og adskilles, hvis stemme og 
baggrund er tilgængelige som to separate 
lydkilder

f) brugerstyring af lydstyrken f) sekventiel styring og alternativer til 
finmotorisk styring, herunder også 
funktioner, som, i tilfælde af at produktet 
kræver manuel betjening, gør det muligt 
for brugerne at anvende produktet ved 
hjælp af alternative betjeningsformer, der 
ikke kræver finmotorisk styring som 
håndgreb eller håndstyrke, eller som 
kræver betjening af mere end én 
betjeningsanordning på samme tid
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g) sekventiel styring og alternativer 
til finmotorisk styring,

g) funktionsmåder med begrænset 
rækkevidde og styrke, herunder at 
informations- og betjeningselementer, hvis 
produktet står frit eller er installeret, skal 
anbringes inden for standardrækkevidde, 
eller at det skal være muligt for en bruger 
at anbringe produktet inden for rækkevidde

h) funktionsmåder med begrænset 
rækkevidde og styrke

h) hvis produktet indbefatter visuelle 
betjeningsmåder, skal det også indbefatte 
mindst én informationsmåde, som 
nedsætter risikoen for udløsning af anfald 
som følge af lysfølsomhed

i) beskyttelse mod udløsning af 
anfald som følge af lysfølsomhed.

i) funktioner, der gør 
kommunikation og brugerbetjening 
simplere og nemmere at anvende

"ia) hvis produktet er udstyret med 
funktioner, der er bestemt til at forbedre 
tilgængeligheden, skal brugernes privatliv 
beskyttes, når de bruger disse funktioner

Or. en

Ændringsforslag 583
Olga Sehnalová

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling I – punkt 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Støttetjenester

Eventuelle støttetjenester (helpdeske, 
callcentre, teknisk støtte, relætjenester og 
uddannelsestjenester) skal fremlægge 
oplysninger om tilgængeligheden af 
produktet og dets forenelighed med 
teknologiske hjælpemidler ved hjælp af 
tilgængelige kommunikationsmidler for 
brugere med funktionsnedsættelser, 
herunder personer med handicap.

Or. en
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Begrundelse

Støttetjenesternes tilgængelighed skal også, hvor det er relevant, sikres for at levere alle 
nødvendige oplysninger til forbrugerne.

Ændringsforslag 584
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling I – punkt 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Funktionelle krav

a) Brug uden syn

Hvis et IKT-produkt indbefatter visuelle 
betjeningsmåder, skal det også indbefatte 
mindst én betjeningsmåde, som ikke 
forudsætter synsevne.

b) Brug med nedsat syn

Hvis et IKT-produkt indbefatter visuelle 
betjeningsmåder, skal det også indbefatte 
mindst én betjeningsmåde, som sætter 
brugeren i stand til at gøre bedre brug af 
sin nedsatte synsevne.

c) Brug uden farveopfattelse

Hvis et IKT-produkt indbefatter visuelle 
betjeningsmåder, skal det også indbefatte 
mindst én betjeningsmåde, som ikke 
forudsætter, at brugeren kan opfatte 
farver.

d) Brug uden hørelse

Hvis et IKT-produkt indbefatter auditive 
betjeningsmåder, skal det også indbefatte 
mindst én betjeningsmåde, som ikke 
forudsætter hørelse.

e) Brug med nedsat hørelse

Hvis et IKT-produkt indbefatter auditive 
betjeningsmåder, skal det også indbefatte 
mindst én betjeningsmåde med forbedrede 
lydfunktioner.

f) Brug uden taleevne
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Hvis et IKT-produkt kræver stemmeinput 
fra brugeren, skal det også indbefatte 
mindst én betjeningsmåde, som ikke 
forudsætter, at brugeren frembringer 
lydelementer med stemmens brug.

g) Brug med begrænsede 
håndbevægelser eller styrke

Hvis et IKT-produkt kræver 
håndbevægelser, skal det også indbefatte 
mindst én betjeningsmåde, som gør det 
muligt for brugeren at anvende IKT-
produktet ved alternative handlinger, som 
ikke kræver håndbevægelser eller 
håndstyrke.

h) Brug med begrænset rækkevidde

Hvis et IKT-produkt er fritstående eller 
installeret, skal dets 
betjeningsanordninger være inden for alle 
brugeres rækkevidde.

i) Minimering af risikoen for at 
fremkalde fotosensitive anfald

Hvis et IKT-produkt indbefatter visuelle 
betjeningsmåder, skal det også indbefatte 
mindst én betjeningsmåde, som minimerer 
risikoen for at fremkalde fotosensitive 
anfald

j) Brug med begrænset kognition

Et IKT-produkt skal indbefatte mindst én 
betjeningsmåde med funktioner, som gør 
produktet enklere og lettere at bruge

k) Privatlivets fred

Hvis et IKT-produkt indbefatter 
tilgængelighedsberegnede funktioner, 
skal det indbefatte mindst én 
betjeningsmåde, der sikrer privatlivets 
fred ved benyttelse af de 
tilgængelighedsberegnede IKT-
funktioner.

Or. en
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Ændringsforslag 585
Olga Sehnalová

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling II – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Selvbetjeningsterminaler: Pengeautomater, 
billetautomater og selvbetjeningsautomater 
til check-in og betalingsterminaler

Selvbetjeningsterminaler: Pengeautomater, 
billetautomater og selvbetjeningsautomater 
til check-in og betalingsterminaler 
Selvbetjeningsterminaler:

Or. en

Ændringsforslag 586
Igor Šoltes

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling II – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Selvbetjeningsterminaler: Pengeautomater, 
billetautomater og selvbetjeningsautomater 
til check-in og betalingsterminaler

Selvbetjeningsterminaler: Pengeautomater, 
billetautomater, 
parkeringsbilletautomater,
selvbetjeningsautomater til check-in og 
betalingsterminaler

Or. en

Ændringsforslag 587
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling II – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Selvbetjeningsterminaler: Pengeautomater, 
billetautomater og selvbetjeningsautomater 
til check-in og betalingsterminaler

Selvbetjeningsterminaler: 
Betalingsterminaler, pengeautomater, 
billetautomater og selvbetjeningsautomater 
til check-in

Or. en
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Ændringsforslag 588
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling II – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Selvbetjeningsterminaler: pengeautomater, 
billetautomater og selvbetjeningsautomater 
til check-in,

Selvbetjeningsterminaler: Pengeautomater, 
billetautomater, selvbetjeningsautomater til 
check-in og betalingsterminaler

Or. it

Ændringsforslag 589
Olga Sehnalová

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling II – punkt 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Konstruktion og produktion af produkter 
med henblik på at maksimere deres 
forventede anvendelse af personer med 
funktionsnedsættelser, herunder personer 
med handicap og personer med 
aldersrelaterede funktionsnedsættelser, skal 
opnås gennem tilgængelighed, for så vidt 
angår:

Konstruktion og produktion af produkter 
med henblik på at maksimere deres 
forventede anvendelse af personer med 
funktionsnedsættelser og personer med 
handicap og personer med aldersrelaterede 
funktionsnedsættelser, skal opnås ved at 
opfylde følgende tilgængelighedskrav:

a) oplysninger om anvendelse af 
produktet anført på selve produktet 
(mærkning, brugsanvisning, advarsler), 
som:

a) oplysninger om anvendelse af 
produktet anført på selve produktet 
(mærkning, brugsanvisning, advarsler), 
som:

i) skal være tilgængelige gennem 
mere end en sensorisk kanal

i) er tilgængelige gennem mere end 
en sensorisk kanal

ii) skal være forståelige ii) er forståelige

iii) skal kunne konstateres iii) skal kunne opfattes forudsigelige 
anvendelsesforhold

iv) skal have en passende 
skriftstørrelse under forudsigelige 

iv) skal opliste og forklare, hvordan 
produktets tilgængelighedsfunktioner 
aktiveres og anvendes samt dets 
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anvendelsesforhold kompatibilitet med teknologiske 
hjælpemidler og maksimere læsbarheden 
under

v) skal have en passende 
skriftstørrelse og skrifttype med en 
tilstrækkelig lyskontrast mellem tegn og 
baggrund med henblik på

b) produktets brugergrænseflade 
(håndtering, styring og feedback, input og 
output) i overensstemmelse med punkt 2

b) produktets brugergrænseflade 
(håndtering, styring og feedback, input og 
output) i overensstemmelse med punkt 2

c) produktets brugsegenskaber ved 
hjælp af funktioner, som har til formål at 
opfylde de behov, som personer med 
funktionelle begrænsninger har, i 
overensstemmelse med punkt 2 

c) produktets brugsegenskaber ved 
hjælp af funktioner, som har til formål at 
opfylde de behov, som personer med 
funktionelle begrænsninger har, i 
overensstemmelse med punkt 2

d) produktets grænseflade med 
hjælpemidler.

d) produktet skal være kompatibelt
med hjælpemidler og teknologier, 
herunder høreteknologier som 
høreapparater, teleslynge, 
cochlearimplantater og høretekniske 
hjælpemidler. Det skal også være muligt 
at benytte personlige høretelefoner med 
produktet.

Or. en

Ændringsforslag 590
Olga Sehnalová

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling I1 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Brugergrænseflade og funktionel 
konstruktion:

2. Funktionskrav til 
brugergrænseflade og til konstruktion af 
produktet

For at sikre tilgængeligheden af 
produkternes konstruktion og deres 
brugergrænseflade som omhandlet i stk. 1, 
litra b) og c), skal deres konstruktion, hvis 
det er relevant, sikre:

For at sikre tilgængeligheden af 
produkternes konstruktion og deres 
brugergrænseflade som omhandlet i stk. 1, 
litra b) og c), skal deres konstruktion, hvis 
det er relevant, i henhold til afdeling I, 
punkt 2, sikre:

a) kommunikation og orientering via a) at det ikke er en forudsætning, at 



AM\1121397DA.docx 79/163 PE599.726v03-00

DA

mere end én sensorisk kanal en bruger, der har brug for funktionen, 
skal aktivere den

b) alternativer til tale til 
kommunikation og orientering 

b) at brugeren, hvis der er behov for 
en tidsafmålt reaktion, bliver påmindet 
virtuelt samt ved berøring og lyd, og til at 
brugeren har mulighed for at forlænge 
den givne tidsperiode

c) fleksibel forstørrelse og kontrast c) at produktet, herunder produktets 
anvendelige dele, såsom taster og 
kontrolelementer, kan betjenes, har en 
passende kontrast mellem tasterne og 
kontrolelementerne og disses baggrund, 
og at de kan lokaliseres ved berøring

d) en alternativ farve til formidling af 
oplysninger

d) at, hvis der leveres nøgler, billetter 
eller kort, skal de vende på en måde, så de 
kan lokaliseres ved berøring, hvis 
retningen af disse elementer er væsentlig 
for den videre anvendelse af nøglen, 
billetten eller kortet

e) fleksible måder, hvorpå forgrund 
og baggrund kan styres og adskilles, 
herunder for at nedbringe baggrundsstøj 
og forbedre klarheden

e) hvis produktet benytter brugerens 
biologiske karakteristika, må det ikke 
være afhængigt af bestemte biologiske 
karakteristika som eneste middel til at 
identificere brugeren eller til at 

f) brugerstyring af lydstyrken

g) sekventiel styring og alternativer 
til finmotorisk styring,

h) funktionsmåder med begrænset 
rækkevidde og styrke

i) beskyttelse mod udløsning af 
anfald som følge af lysfølsomhed.

Or. en

Ændringsforslag 591
Igor Šoltes

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling II – punkt 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Funktionelle krav:
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a) Brug uden syn: Når der med IKT 
tilvejebringes visuelle betjeningsformer, 
skal der dermed også tilvejebringes mindst 
en form for betjening, som ikke kræver 
syn
b) Brug med nedsat syn: Når der med 
IKT tilvejebringes visuelle 
betjeningsformer, skal der dermed også 
tilvejebringes mindst en form for 
betjening, som sætter brugere med nedsat 
syn i stand til at gøre bedre brug af det 
syn
c) Brug uden at kunne opfatte farver 
og kontraster: Når der med IKT 
tilvejebringes visuelle betjeningsformer, 
skal der dermed også tilvejebringes mindst 
en form for betjening, som ikke kræver, at 
brugeren kan opfatte farver og kontraster 
d) Brug uden hørelse: Når der med 
IKT tilvejebringes auditive 
betjeningsformer, skal der dermed også 
tilvejebringes mindst en form for 
betjening, som ikke kræver hørelse
e) Brug med nedsat hørelse: Når der 
med IKT tilvejebringes auditive 
betjeningsformer, skal der dermed også 
tilvejebringes mindst en form for 
betjening med forbedrede lydfunktioner, 
øget klarhed og lydstyrke
f) Brug uden stemmens brug: Når 
IKT kræver stemmeinput fra brugerne, 
skal der dermed også tilvejebringes mindst 
en form for betjening, som ikke kræver, at 
brugerne genererer et output med 
stemmen 
g) Brug med begrænset 
bevægelsesfrihed eller styrke: Når IKT 
kræver håndbevægelser, skal der dermed 
også tilvejebringes mindst en form for 
betjening, som gør det muligt for 
brugerne at benytte IKT ved hjælp af 
alternative bevægelser, som ikke kræver 
håndbevægelser eller håndstyrke, eller 
som ikke kræver betjening af mere end én 
betjeningsanordning på samme tid 
h) Brug med begrænset rækkevidde: 
Der, hvor IKT-produkter er fritstående 
eller installerede, skal deres 
betjeningsanordninger være inden for alle 
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brugeres rækkevidde  
i) Minimering af udløsning af anfald 
som følge af lysfølsomhed: Når der med 
IKT tilvejebringes visuelle 
betjeningsformer, skal der dermed også 
tilvejebringes mindst en form for 
betjening, som minimerer risikoen for 
udløsning af anfald som følge af 
lysfølsomhed 
j) Brug med begrænset kognition: 
Med IKT skal der tilvejebringes mindst en 
form for betjening, som gør produktet 
enklere og lettere at bruge 
k) Privatlivets fred: Når der med IKT 
tilvejebringes funktioner, der sikrer 
tilgængelighed, skal der dermed også 
tilvejebringes mindst en form for 
betjening, der sikrer brugernes ret til 
privatlivets fred, når de benytter sig af de 
IKT-funktioner, der sikrer tilgængelighed.

Or. en

Ændringsforslag 592
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling III – del A – punkt 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Levering af tjenesteydelser med 
henblik på at maksimere deres forventede 
anvendelse af personer med 
funktionsnedsættelser, herunder personer 
med handicap, skal opnås ved at:

1. Levering af tjenesteydelser med 
henblik på at maksimere deres forventede 
anvendelse af personer med 
funktionsnedsættelse, herunder personer 
med handicap, skal opnås ved at:

a) sikre tilgængeligheden af de 
produkter, som de anvender til leveringen 
af tjenesteydelsen, i overensstemmelse med 
de bestemmelser, der er fastsat i punkt B 
om "Relateret forbrugerterminaludstyr med 
avanceret databehandlingskapacitet, der 
anvendes af forbrugerne"

a) sikre tilgængeligheden af de 
produkter, som de anvender til leveringen 
af tjenesteydelsen, i overensstemmelse med 
de bestemmelser, der er fastsat i punkt B 
om "Relateret forbrugerterminaludstyr med 
avanceret databehandlingskapacitet, der 
anvendes af forbrugerne"

b) give oplysninger om 
tjenesteydelsens funktion og om dens 
tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

b) give oplysninger om 
tjenesteydelsens funktion og om dens 
tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 
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som følger: som følger:

i) oplysningerne skal være til 
rådighed i tekstformater, der kan 
anvendes til at skabe alternative 
kompenserende formater, der af brugeren 
kan forelægges på forskellige måder og 
via mere end én sensorisk kanal

i) skal stilles til rådighed i et 
tilgængeligt webformat og i et elektronisk 
format, der ikke er et webdokument, idet 
de skal være opfattelige, anvendelige, 
forståelige og robuste i overensstemmelse 
med litra c)

ii) der skal sikres alternativer til 
indhold, som ikke består af tekst

ii) skal opliste og gøre rede for, 
hvordan tjenestens 
tilgængelighedsfunktioner anvendes i 
kombination med det relaterede 
terminaludstyr samt dens forenelighed 
med kompenserende teknologier

iii) de elektroniske oplysninger, 
herunder de relaterede online 
applikationer, der er nødvendige i 
forbindelse med levering af 
tjenesteydelsen, skal leveres i 
overensstemmelse med litra b)

iii) oplysningerne skal stilles til 
rådighed i alternative ikke-elektroniske 
formater efter anmodning. De alternative 
ikkeelektroniske formater kan omfatte 
stor skrift, blindeskrift eller letlæselige 
formater

c) gøre websteder tilgængelige på en 
ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan 
opfatte, bruge og forstå indholdet, og som 
gør det muligt at tilpasse præsentationen af 
indholdet og interaktionsformen, om 
nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig 
alternativ elektronisk løsning og på en 
måde, der fremmer interoperabilitet med 
en bred vifte af brugeragenter og 
kompenserende teknologier, som findes 
på EU-plan og internationalt plan.

c) gøre websteder og 
onlineapplikationer, som er nødvendige 
for leveringen af tjenesten, tilgængelige på 
en ensartet måde, der sikrer, at brugerne 
kan opfatte, bruge og forstå indholdet, og 
som gør det muligt at tilpasse 
præsentationen af indholdet og 
interaktionsformen, om nødvendigt ved 
hjælp af en tilgængelig alternativ 
elektronisk løsning og på en måde, der 
fremmer interoperabilitet med en bred vifte 
af brugeragenter og kompenserende 
teknologier, som findes på EU-plan og 
internationalt plan

d) sørge for tilgængelige oplysninger 
for at lette komplementariteten med 
kompenserende tjenesteydelser

d) gøre mobilt baserede 
tjenesteydelser, herunder mobile 
applikationer, der er nødvendige for 
leveringen af tjenesteydelsen, tilgængelige 
på en ensartet måde, der sikrer, at 
brugerne kan opfatte, bruge og forstå 
indholdet, og som gør det muligt at 
tilpasse præsentationen af indholdet og 
interaktionsformen, om nødvendigt ved 
hjælp af en tilgængelig og robust 
alternativ elektronisk løsning og på en 
måde, der fremmer interoperabilitet med 
en bred vifte af brugeragenter og 
kompenserende teknologier, som findes 
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på EU-plan og internationalt plan

Or. en

Ændringsforslag 593
Igor Šoltes

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling III – del A – punkt 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) gøre websteder tilgængelige på en 
ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan 
opfatte, bruge og forstå indholdet, og som 
gør det muligt at tilpasse præsentationen af 
indholdet og interaktionsformen, om 
nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig 
alternativ elektronisk løsning og på en 
måde, der fremmer interoperabilitet med en 
bred vifte af brugeragenter og 
kompenserende teknologier, som findes på 
EU-plan og internationalt plan.

c) gøre websteder og 
onlineapplikationer tilgængelige på en 
ensartet og passende måde, der sikrer, at 
brugerne kan opfatte, bruge og forstå 
indholdet, og som gør det muligt at tilpasse 
præsentationen af indholdet og 
interaktionsformen, om nødvendigt ved 
hjælp af en tilgængelig alternativ 
elektronisk løsning, og på en måde, der 
fremmer interoperabilitet med en bred vifte 
af brugeragenter og kompenserende 
teknologier, som findes på EU-plan og 
internationalt plan

Or. en

Ændringsforslag 594
Igor Šoltes

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling III – del A – punkt 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) gøre mobilt baserede tjenesteydelser, 
herunder mobile applikationer, der er 
nødvendige for leveringen af 
tjenesteydelsen, tilgængelige på en 
ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan 
opfatte, bruge og forstå indholdet, og som 
gør det muligt at tilpasse præsentationen 
af indholdet og interaktionsformen, om 
nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig og 
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robust alternativ elektronisk løsning og på 
en måde, der fremmer interoperabilitet 
med en bred vifte af brugeragenter og 
kompenserende teknologier, som findes 
på EU-plan og internationalt plan

Or. en

Ændringsforslag 595
Olga Sehnalová

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling III – del A– punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Støttetjenester

Eventuelle støttetjenester (helpdeske, 
callcentre, teknisk støtte, relætjenester og 
uddannelsestjenester) skal fremlægge 
oplysninger om tilgængeligheden af 
tjenesten og dens forenelighed med 
teknologiske hjælpemidler og tjenester 
ved hjælp af tilgængelige 
kommunikationsmidler for brugere med 
funktionsnedsættelser og personer med 
handicap.

Or. en

Ændringsforslag 596
Olga Sehnalová

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling III – del B – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Konstruktion og produktion af produkter 
med henblik på at maksimere deres 
forventede anvendelse af personer med 
funktionsnedsættelser, herunder personer 
med handicap og personer med 

Konstruktion og produktion af produkter 
med henblik på at maksimere deres 
forventede anvendelse af personer med 
funktionsnedsættelser og personer med 
handicap og personer med aldersrelaterede 
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aldersrelaterede funktionsnedsættelser, skal 
opnås gennem tilgængelighed, for så vidt 
angår:

funktionsnedsættelser, skal opnås ved at 
opfylde følgende tilgængelighedskrav:

a) oplysninger om anvendelse af 
produktet anført i/på selve produktet 
(mærkning, brugsanvisning, advarsler), 
som:

a) oplysninger om anvendelse af 
produktet anført på selve produktet 
(mærkning, brugsanvisning, advarsler), 
som:

i) skal være tilgængelige gennem 
mere end en sensorisk kanal

ii) skal være forståelige ii) er forståelige

iii) skal kunne konstateres iii) skal kunne opfattes

iv) skal have en passende 
skriftstørrelse under forudsigelige 
anvendelsesforhold

iv) skal have en passende 
skriftstørrelse og skrifttype med en 
tilstrækkelig lyskontrast mellem tegn og 
baggrund med henblik på at maksimere 
læsbarheden under forudsigelige 
anvendelsesforhold

iva) skal stilles til rådighed i et 
tilgængeligt webformat og i elektroniske 
formater, der ikke er et webdokument, idet 
de skal være opfattelige, anvendelige, 
forståelige og robuste

b) produktets emballage, herunder 
oplysningerne i det (åbning, lukning, 
anvendelse og bortskaffelse)

b) produktets emballage, herunder 
oplysningerne i det (åbning, lukning, 
anvendelse og bortskaffelse), som

i) skal opfylde de i litra a) fastsatte 
krav

ii) skal på en enkel og præcis måde 
informere forbrugerne om, at produktet 
omfatter tilgængelighedsfunktioner og er 
kompatibelt med kompenserende 
teknologier

c) produktets brugsanvisning med 
oplysninger om installation og 
vedligeholdelse, oplagring og 
bortskaffelse, som skal opfylde følgende 
betingelser:

c) produktets brugsanvisning med 
oplysninger om installation og 
vedligeholdelse, oplagring og 
bortskaffelse, hvad enten det leveres 
separat eller integreret i produktet, som:

i) indholdet af brugsanvisningen 
skal være til rådighed i tekstformater, der 
kan anvendes til at skabe alternative 
kompenserende formater, der kan 
forelægges på forskellige måder og via 
mere end én sensorisk kanal, og

i) skal stilles til rådighed i et 
tilgængeligt webformat og i et elektronisk 
format, der ikke er et webdokument, idet 
de skal være opfattelige, anvendelige, 
forståelige og robuste

ii) brugsanvisningen skal omfatte ii) skal opliste og gøre rede for, 
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alternativer til indhold, som ikke består af 
tekst

hvordan produktets 
tilgængelighedsfunktioner anvendes og 
dets forenelighed med en bred vifte af 
kompenserende teknologier på EU-plan og 
på internationalt plan

iia) oplysningerne skal stilles til 
rådighed i alternative ikke-elektroniske 
formater efter anmodning. De alternative 
ikkeelektroniske formater kan omfatte 
stor skrift, blindeskrift eller letlæselige 
formater

d) produktets brugergrænseflade 
(håndtering, styring og feedback, input og 
output) i overensstemmelse med punkt 2

d) produktets brugergrænseflade 
(håndtering, styring og feedback, input og 
output) i overensstemmelse med punkt 2

e) produktets brugsegenskaber ved 
hjælp af funktioner, som har til formål at 
opfylde de behov, som personer med 
funktionelle begrænsninger har, i 
overensstemmelse med punkt 2

e) produktets brugsegenskaber ved 
hjælp af funktioner, som har til formål at 
opfylde de behov, som personer med 
funktionelle begrænsninger har, i 
overensstemmelse med punkt 2

f) produktets grænseflade med 
hjælpemidler.

f) produktet skal være kompatibelt
med en bred vifte af hjælpemidler og 
teknologier, der er til rådighed på EU-
plan og internationalt plan, herunder 
høreteknologier som høreapparater, 
teleslynge, cochlearimplantater og 
høretekniske hjælpemidler.

Or. en

Ændringsforslag 597
Olga Sehnalová

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling III – del B – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Brugergrænseflade og funktionel
konstruktion:

2. Funktionskrav til 
brugergrænseflade og til konstruktion af 
produktet

For at sikre tilgængeligheden af 
produkternes konstruktion og deres 
brugergrænseflade som omhandlet i stk. 1, 
litra d) og e), skal deres konstruktion, hvis 

For at sikre tilgængeligheden af 
produkternes konstruktion og deres 
brugergrænseflade som omhandlet i stk. 1, 
litra d) og e), skal deres konstruktion, hvis 
det er relevant, desuden som i afdeling I, 
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det er relevant, sikre: punkt 2 sikre:

a) kommunikation og orientering via 
mere end én sensorisk kanal

a) at produktet kan indkode og 
dekode tovejstalekommunikation med 
naturtro lyd

b) alternativer til tale til 
kommunikation og orientering

b) at produktet, der støtter 
tovejstalekommunikation, også gør det 
muligt for en bruger at kommunikere med 
en anden bruger ved hjælp af tidstro tekst, 
således at tidstro tekst kan anvendes 
uafhængigt eller i kombination med en 
stemme i samme opkald

c) fleksibel forstørrelse og kontrast c) at produktet, når det fungerer 
sammen med tovejstalekommunikation 
inden for et bestemt netværk, også i 
samme taleopkald kan interoperere i 
tidstro tekst ved hjælp af det tidstro 
tekstformat, der er specificeret for dette 
netværk

d) en alternativ farve til formidling af 
oplysninger

d) at produktet, når det leverer 
tovejstalekommunikation, som omfatter 
en tidstro videofunktion, kan understøtte 
en billedopløsning, der gør det muligt for 
brugerne at kommunikere ved hjælp af 
tegnsprog og mundaflæsning

e) fleksible måder, hvorpå forgrund 
og baggrund kan styres og adskilles, 
herunder for at nedbringe baggrundsstøj 
og forbedre klarheden

e) at produktet, når det leverer output 
med en lydtransducer, giver mulighed for 
en effektiv trådløs kobling til 
høreteknologier, såsom høreapparater, 
teleslynge, øresneglsimplantater og 
høretekniske hjælpemidler, og reducerer 
interferensen med disse høreteknologier 
til det lavest mulige niveau.

f) brugerstyring af lydstyrken

g) sekventiel styring og alternativer 
til finmotorisk styring,

h) funktionsmåder med begrænset 
rækkevidde og styrke

i) beskyttelse mod udløsning af 
anfald som følge af lysfølsomhed.

Or. en
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Ændringsforslag 598
Olga Sehnalová

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling III – del B – punkt 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Støttetjenester 

Hvor det er teknisk muligt, skal 
støttetjenester (helpdeske, callcentre, 
teknisk støtte, relætjenester og 
uddannelsestjenester) fremlægge 
oplysninger om tilgængeligheden af 
produktet og dets forenelighed med 
kompenserende teknologier ved hjælp af 
tilgængelige kommunikationsmidler for 
brugere med funktionsnedsættelser og 
personer med handicap.

Or. en

Ændringsforslag 599
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling III – del B a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ba. Funktionelle krav

a) Brug uden syn

Hvis et IKT-produkt indbefatter visuelle 
betjeningsmåder, skal det også indbefatte 
mindst én betjeningsmåde, som ikke 
forudsætter synsevne.

b) Brug med nedsat syn

Hvis et IKT-produkt indbefatter visuelle 
betjeningsmåder, skal det også indbefatte 
mindst én betjeningsmåde, som sætter 
brugeren i stand til at gøre bedre brug af 
sin nedsatte synsevne.

c) Brug uden farveopfattelse

Hvis et IKT-produkt indbefatter visuelle 



AM\1121397DA.docx 89/163 PE599.726v03-00

DA

betjeningsmåder, skal det også indbefatte 
mindst én betjeningsmåde, som ikke 
forudsætter, at brugeren kan opfatte 
farver.

d) Brug uden hørelse

Hvis et IKT-produkt indbefatter auditive 
betjeningsmåder, skal det også indbefatte 
mindst én betjeningsmåde, som ikke 
forudsætter hørelse.

e) Brug med nedsat hørelse

Hvis et IKT-produkt indbefatter auditive 
betjeningsmåder, skal det også indbefatte 
mindst én betjeningsmåde med forbedrede 
lydfunktioner.

f) Brug uden taleevne

Hvis et IKT-produkt kræver stemmeinput 
fra brugeren, skal det også indbefatte 
mindst én betjeningsmåde, som ikke 
forudsætter, at brugeren frembringer 
lydelementer med stemmens brug.

g) Brug med begrænsede 
håndbevægelser eller styrke

Hvis et IKT-produkt kræver 
håndbevægelser, skal det også indbefatte 
mindst én betjeningsmåde, som gør det 
muligt for brugeren at anvende IKT-
produktet ved alternative handlinger, som 
ikke kræver håndbevægelser eller 
håndstyrke.

h) Brug med begrænset rækkevidde

Hvis et IKT-produkt er fritstående eller 
installeret, skal dets 
betjeningsanordninger være inden for alle 
brugeres rækkevidde.

i) Minimering af risikoen for at 
fremkalde fotosensitive anfald

Hvis et IKT-produkt indbefatter visuelle 
betjeningsmåder, skal det også indbefatte 
mindst én betjeningsmåde, som minimerer 
risikoen for at fremkalde fotosensitive 
anfald

j) Brug med begrænset kognition
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Et IKT-produkt skal indbefatte mindst én 
betjeningsmåde med funktioner, som gør 
produktet enklere og lettere at bruge

k) Privatlivets fred

Hvis et IKT-produkt indbefatter 
tilgængelighedsberegnede funktioner, 
skal det indbefatte mindst én 
betjeningsmåde, der sikrer privatlivets 
fred ved benyttelse af de 
tilgængelighedsberegnede IKT-
funktioner.

Or. en

Ændringsforslag 600
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IV – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Audiovisuelle medietjenester og relateret 
forbrugerudstyr med avanceret 
databehandlingskapacitet

Forbrugerterminaludstyr relateret til 
audiovisuelle medietjenester og 
arkitekturen bag websteder og mobile 
applikationer

Or. en

Ændringsforslag 601
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IV – del A

Kommissionens forslag Ændringsforslag

A. Services: udgår

1. Levering af tjenesteydelser med 
henblik på at maksimere deres forventede 
anvendelse af personer med 
funktionsnedsættelser, herunder personer 
med handicap, skal opnås ved at: 
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a) sikre tilgængeligheden af de 
produkter, som de anvender til leveringen 
af tjenesteydelsen, i overensstemmelse 
med de bestemmelser, der er fastsat i 
punkt B om "Relateret forbrugerudstyr 
med avanceret databehandlingskapacitet"

b) give oplysninger om 
tjenesteydelsens funktion og om dens 
tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 
som følger:

i) oplysningerne skal være til 
rådighed i tekstformater, der kan 
anvendes til at skabe alternative 
kompenserende formater, der af brugeren 
kan forelægges på forskellige måder og 
via mere end én sensorisk kanal

ii) der skal sikres alternativer til 
indhold, som ikke består af tekst

iii) de elektroniske oplysninger, 
herunder de relaterede online 
applikationer, der er nødvendige i 
forbindelse med levering af 
tjenesteydelsen, skal leveres i 
overensstemmelse med litra c) 

c) gøre websteder tilgængelige på en 
ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan 
opfatte, bruge og forstå indholdet, og som 
gør det muligt at tilpasse præsentationen 
af indholdet og interaktionsformen, om 
nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig 
alternativ elektronisk løsning og på en 
måde, der fremmer interoperabilitet med 
en bred vifte af brugeragenter og 
kompenserende teknologier, som findes 
på EU-plan og internationalt plan.

d) sørge for tilgængelige oplysninger 
for at lette komplementariteten med 
kompenserende tjenesteydelser 

e) inkludere funktioner, praksis, 
politikker og procedurer og ændringer i 
udførelsen af den tjenesteydelse, der er 
rettet mod behovene hos personer med 
funktionelle begrænsninger.

Or. en
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Ændringsforslag 602
Olga Sehnalová

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IV –  del A – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Levering af tjenesteydelser med 
henblik på at maksimere deres forventede 
anvendelse af personer med 
funktionsnedsættelser, herunder personer 
med handicap, skal opnås ved at:

1. Levering af tjenesteydelser med 
henblik på at maksimere deres forventede 
anvendelse af personer med 
funktionsnedsættelse, herunder personer 
med handicap, skal opnås ved at:

a) sikre tilgængeligheden af de 
produkter, som de anvender til leveringen 
af tjenesteydelsen, i overensstemmelse med 
de bestemmelser, der er fastsat i punkt B 
om "Relateret forbrugerudstyr med 
avanceret databehandlingskapacitet"

a) sikre tilgængeligheden af de 
produkter, som de anvender til leveringen 
af tjenesteydelsen, i overensstemmelse med 
de bestemmelser, der er fastsat i punkt B 
om "Relateret forbrugerudstyr med 
avanceret databehandlingskapacitet"

b) give oplysninger om 
tjenesteydelsens funktion og om dens 
tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 
som følger:

b) give oplysninger om 
tjenesteydelsens funktion og om dens 
tilgængelighedskendetegn og -faciliteter,
som:

i) oplysningerne skal være til 
rådighed i tekstformater, der kan 
anvendes til at skabe alternative 
kompenserende formater, der af brugeren 
kan forelægges på forskellige måder og 
via mere end én sensorisk kanal

i) skal stilles til rådighed i et 
tilgængeligt webformat og inden for de 
elektroniske programoversigter (EPG), 
idet de skal være opfattelige, anvendelige, 
forståelige og robuste i overensstemmelse 
med litra c)

ii) der skal sikres alternativer til 
indhold, som ikke består af tekst

ii) skal opliste og gøre rede for, 
hvordan tjenestens 
tilgængelighedsfunktioner anvendes i 
kombination med det relaterede 
terminaludstyr samt dens forenelighed 
med kompenserende teknologier

iii) de elektroniske oplysninger, 
herunder de relaterede online 
applikationer, der er nødvendige i 
forbindelse med levering af 
tjenesteydelsen, skal leveres i 
overensstemmelse med litra c)

iii) skal sørge for tilgængelige 
oplysninger med henblik på at fremme 
komplementariteten med andre 
adgangstjenester, der ydes af en 
tredjepart.

c) gøre websteder tilgængelige på en 
ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan 
opfatte, bruge og forstå indholdet, og som 

c) gøre websteder og 
onlineapplikationer, som er nødvendige 
for leveringen af tjenesten, tilgængelige på 
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gør det muligt at tilpasse præsentationen af 
indholdet og interaktionsformen, om 
nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig 
alternativ elektronisk løsning og på en 
måde, der fremmer interoperabilitet med en 
bred vifte af brugeragenter og 
kompenserende teknologier, som findes på 
EU-plan og internationalt plan.

en ensartet måde, der sikrer, at brugerne 
kan opfatte, bruge og forstå indholdet, og 
som gør det muligt at tilpasse 
præsentationen af indholdet og 
interaktionsformen, om nødvendigt ved 
hjælp af en tilgængelig alternativ 
elektronisk løsning og på en robust måde, 
der fremmer interoperabilitet med en bred 
vifte af brugeragenter og kompenserende 
teknologier, som findes på EU-plan og 
internationalt plan

ca) gøre tjenester, som er baseret på 
mobile enheder, herunder mobile 
applikationer, som er nødvendige for 
leveringen af tjenesten, tilgængelige på en 
ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan 
opfatte, bruge og forstå indholdet, og som 
gør det muligt at tilpasse præsentationen 
af indholdet og interaktionsformen, om 
nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig 
alternativ elektronisk løsning, og på en 
robust måde, der fremmer 
interoperabilitet med en bred vifte af 
brugeragenter og kompenserende 
teknologier, som findes på EU-plan og 
internationalt plan

d) sørge for tilgængelige oplysninger 
for at lette komplementariteten med 
kompenserende tjenesteydelser

d) sørge for tilgængelige oplysninger 
for at lette komplementariteten med 
kompenserende tjenesteydelser

e) inkludere funktioner, praksis, 
politikker og procedurer og ændringer i 
udførelsen af den tjenesteydelse, der er 
rettet mod behovene hos personer med 
funktionelle begrænsninger.

Or. en

Ændringsforslag 603
Igor Šoltes

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IV – del A – punkt 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) gøre websteder tilgængelige på en c) gøre websteder og 
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ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan 
opfatte, bruge og forstå indholdet, og som 
gør det muligt at tilpasse præsentationen af 
indholdet og interaktionsformen, om 
nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig 
alternativ elektronisk løsning og på en 
måde, der fremmer interoperabilitet med en 
bred vifte af brugeragenter og 
kompenserende teknologier, som findes på 
EU-plan og internationalt plan.

onlineapplikationer tilgængelige på en 
ensartet og passende måde, der sikrer, at 
brugerne kan opfatte, bruge og forstå 
indholdet, og som gør det muligt at tilpasse 
præsentationen af indholdet og 
interaktionsformen, om nødvendigt ved 
hjælp af en tilgængelig alternativ 
elektronisk løsning, og på en måde, der 
fremmer interoperabilitet med en bred vifte 
af brugeragenter og kompenserende 
teknologier, som findes på EU-plan og 
internationalt plan

Or. en

Ændringsforslag 604
Igor Šoltes

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IV – punkt 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) gøre mobilt baserede tjenesteydelser, 
herunder mobile applikationer, der er 
nødvendige for leveringen af 
tjenesteydelsen, tilgængelige på en 
ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan
opfatte, bruge og forstå indholdet, og som 
gør det muligt at tilpasse præsentationen 
af indholdet og interaktionsformen, om 
nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig og 
robust alternativ elektronisk løsning og på 
en måde, der fremmer interoperabilitet 
med en bred vifte af brugeragenter og 
kompenserende teknologier, som findes 
på EU-plan og internationalt plan

Or. en

Ændringsforslag 605
Olga Sehnalová

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IV – del A – punkt 1 – litra e a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) inkludere funktioner, praksis, 
politikker og procedurer og ændringer i 
udførelsen af den tjenesteydelse, der er 
rettet mod behovene hos personer med 
funktionelle begrænsninger og personer 
med handicap. Med henblik på at opfylde 
dette krav, skal tjenesteudbyderen mindst 
levere følgende adgangstjenester:

i) undertekster til døve og tunghøre 

ii) lydbeskrivelse 

iii) talende undertekster 

iv) tegnsprogstolkning

Or. en

Ændringsforslag 606
Olga Sehnalová

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IV – del A – nr. 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) sikre, at der, såfremt et 
audiovisuelt indhold omfatter 
adgangstjenester, klart henvises hertil i 
oplysningerne vedrørende indholdet og i 
de elektroniske programoversigter

Or. en

Ændringsforslag 607
Olga Sehnalová

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IV – del A – litra e c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ec) udbydere af audiovisuelle 
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medietjenester i samråd med 
brugerorganisationer, herunder 
organisationer der repræsenterer 
personer med handicap, skal sikre 
kvaliteten af adgangstjenester:

i) tjenesteyderne skal sikre, at 
underteksterne til døve og tunghøre er 
synkroniseret korrekt med videoen samt at 
de er læselige, nøjagtige og forståelige, 
således at audioinformationen afspejles 
på en effektiv måde. Dette omfatter 
fastsættelse af kvalitetsspecifikationer, der 
som minimum dækker skrifttype, 
skriftstørrelse, kontrast og anvendelsen af 
farver, samt, hvor det er muligt, 
fastsættelse af de krav, som skal være 
opfyldt for at sikre brugernes kontrol over 
underteksterne til døve og tunghøre

ii) tjenesteyderne skal sikre, at 
lydbeskrivelsen og de talte undertekster er 
synkroniseret korrekt med videoen. Dette 
omfatter fastsættelse af 
kvalitetsspecifikationer vedrørende 
placeringen af audiohjælpemidlet og
klarheden af lydbeskrivelsen og de talte 
undertekster samt af de krav, som skal 
være opfyldt for at sikre brugernes 
kontrol over underteksterne til døve og 
tunghøre

iii) Tjenesteyderne skal sikre, at 
tegnsprogstolkningen er nøjagtig og 
forståelig, således at den rent faktisk 
afspejler lydinformationen. Dette omfatter 
fastsættelse af faglige kvalifikationer for 
tolkene og kvalitetsspecifikationer for den 
måde, hvorpå tegnsprogstolkningen ydes. 
Hvor det er muligt, skal der vedtages krav, 
som sikrer brugernes kontrol over 
tegnsprogstolkningen

Or. en

Ændringsforslag 608
Olga Sehnalová
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Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IV – punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Støttetjenester

Eventuelle støttetjenester (helpdeske, 
callcentre, teknisk støtte, relætjenester og 
uddannelsestjenester) skal fremlægge 
oplysninger om tilgængeligheden af 
tjenesten og dens forenelighed med 
kompenserende teknologier og tjenester 
ved hjælp af tilgængelige 
kommunikationsmidler for brugere med 
funktionsnedsættelse og personer med 
handicap.

Or. en

Ændringsforslag 609
Olga Sehnalová

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IV – del B – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Konstruktion og produktion af produkter 
med henblik på at maksimere deres 
forventede anvendelse af personer med 
funktionsnedsættelser, herunder personer 
med handicap og personer med 
aldersrelaterede funktionsnedsættelser, skal 
opnås gennem tilgængelighed, for så vidt 
angår:

Konstruktion og produktion af produkter 
med henblik på at maksimere deres 
forventede anvendelse af personer med 
funktionsnedsættelser og personer med 
handicap og personer med aldersrelaterede 
funktionsnedsættelser, skal opnås ved at 
opfylde følgende tilgængelighedskrav:

a) oplysninger om anvendelse af 
produktet anført i/på selve produktet 
(mærkning, brugsanvisning, advarsler), 
som:

a) oplysninger om anvendelse af 
produktet anført på selve produktet 
(mærkning, brugsanvisning, advarsler), 
som:

i) skal være tilgængelige gennem 
mere end en sensorisk kanal

ii) skal være forståelige ii) er forståelige

iii) skal kunne konstateres iii) skal kunne opfattes
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iv) skal have en passende 
skriftstørrelse under forudsigelige 
anvendelsesforhold

iv) skal have en passende 
skriftstørrelse og skrifttype med en 
tilstrækkelig lyskontrast mellem tegn og 
baggrund med henblik på at maksimere 
læsbarheden under forudsigelige 
anvendelsesforhold

iva) skal stilles til rådighed i et 
tilgængeligt webformat og i et elektronisk 
format, der ikke er et webdokument, idet 
de skal være opfattelige, forståelige, 
anvendelige og robuste.

b) produktets emballage, herunder 
oplysningerne i det (åbning, lukning, 
anvendelse og bortskaffelse)

b) produktets emballage, herunder 
oplysningerne i det (åbning, lukning, 
anvendelse og bortskaffelse), som

i) skal opfylde de i litra a) fastsatte 
krav

ii) på en enkel og præcis måde skal 
informere forbrugerne om, at produktet 
omfatter tilgængelighedsfunktioner og er 
kompatibelt med kompenserende 
teknologier

c) produktets brugsanvisning med 
oplysninger om installation og 
vedligeholdelse, oplagring og 
bortskaffelse, som skal opfylde følgende 
betingelser:

c) produktets brugsanvisning med 
oplysninger om installation og 
vedligeholdelse, oplagring og 
bortskaffelse, hvad enten det leveres 
separat eller integreret i produktet, som:

i) indholdet af brugsanvisningen 
skal være til rådighed i tekstformater, der 
kan anvendes til at skabe alternative 
kompenserende formater, der kan 
forelægges på forskellige måder og via 
mere end én sensorisk kanal, og

i) skal stilles til rådighed i et 
tilgængeligt webformat og i et elektronisk 
format, der ikke er et webdokument, idet 
de skal være opfattelige, anvendelige, 
forståelige og robuste

ii) brugsanvisningen skal omfatte 
alternativer til indhold, som ikke består af 
tekst

ii) skal opliste og gøre rede for, 
hvordan produktets 
tilgængelighedsfunktioner anvendes og 
dets forenelighed med en bred vifte af 
kompenserende teknologier på EU-plan 
og på internationalt plan

iia) oplysningerne skal stilles til 
rådighed i alternative ikke-elektroniske 
formater efter anmodning. De alternative 
ikkeelektroniske formater kan omfatte 
stor skrift, blindeskrift eller letlæselige 
formater

d) produktets brugergrænseflade d) produktets brugergrænseflade 
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(håndtering, styring og feedback, input og 
output) i overensstemmelse med punkt 2

(håndtering, styring og feedback, input og 
output) i overensstemmelse med punkt 2

e) produktets brugsegenskaber ved 
hjælp af funktioner, som har til formål at 
opfylde de behov, som personer med 
funktionelle begrænsninger har, i 
overensstemmelse med punkt 2

e) produktets brugsegenskaber ved 
hjælp af funktioner, som har til formål at 
opfylde de behov, som personer med 
funktionelle begrænsninger har, i 
overensstemmelse med punkt 2

f) produktets grænseflade med 
hjælpemidler.

f) produktet skal være kompatibelt
med en bred vifte af hjælpemidler og 
teknologier, der er til rådighed på EU-
plan og internationalt plan, herunder 
høreteknologier som høreapparater, 
teleslynge, cochlearimplantater og 
høretekniske hjælpemidler.

Or. en

Ændringsforslag 610
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IV – del B 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

B. Relateret forbrugerudstyr med 
avanceret databehandlingskapacitet:

B. Relateret forbrugerudstyr med 
avanceret databehandlingskapacitet:

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

Konstruktion og produktion af produkter 
med henblik på at maksimere deres 
forventede anvendelse af personer med 
funktionsnedsættelser, herunder personer 
med handicap og personer med 
aldersrelaterede funktionsnedsættelser, skal 
opnås gennem tilgængelighed, for så vidt 
angår:

Konstruktion og produktion af produkter 
med henblik på at maksimere deres med 
rimelighed forventede anvendelse af 
personer med handicap og personer med 
aldersrelaterede funktionsnedsættelser, skal 
opnås ved at opfylde de funktionelle 
resultatkrav, der er opstillet i stk. Ba, og 
omfatter:

a) oplysninger om anvendelse af 
produktet anført i/på selve produktet 
(mærkning, brugsanvisning, advarsler), 
som:

a) oplysninger om anvendelse af 
produktet anført i/på selve produktet 
(mærkning, brugsanvisning, advarsler)

i) skal være tilgængelige gennem 
mere end en sensorisk kanal

ii) skal være forståelige
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iii) skal kunne konstateres 

iv) skal have en passende 
skriftstørrelse under forudsigelige 
anvendelsesforhold

b) produktets emballage, herunder 
oplysningerne i det (åbning, lukning, 
anvendelse og bortskaffelse)

b) produktets emballage, herunder 
oplysningerne i det (åbning, lukning, 
anvendelse og bortskaffelse)

c) produktets brugsanvisning med 
oplysninger om installation og 
vedligeholdelse, oplagring og 
bortskaffelse, som skal opfylde følgende 
betingelser: 

c) produktets brugsanvisning med 
oplysninger om installation og 
vedligeholdelse, oplagring og bortskaffelse

i) indholdet af brugsanvisningen 
skal være til rådighed i tekstformater, der 
kan anvendes til at skabe alternative 
kompenserende formater, der kan 
forelægges på forskellige måder og via 
mere end én sensorisk kanal, og

ii) brugsanvisningen skal omfatte 
alternativer til indhold, som ikke består af 
tekst

d) produktets brugergrænseflade 
(håndtering, styring og feedback, input og 
output) i overensstemmelse med punkt 2

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

e) produktets brugsegenskaber ved 
hjælp af funktioner, som har til formål at 
opfylde de behov, som personer med 
funktionelle begrænsninger har, i
overensstemmelse med punkt 2

e) produktets brugsegenskaber ved 
hjælp af funktioner, som har til formål at 
opfylde de behov, som personer med 
handicap har 

f) produktets grænseflade med 
hjælpemidler.

f) produktets grænseflade med 
hjælpemidler.

2. Brugergrænseflade og funktionel 
udformning

For at sikre tilgængeligheden af 
produkternes konstruktion og deres 
brugergrænseflade som omhandlet i stk. 
1, litra d) og e), skal deres konstruktion, 
hvis det er relevant, sikre:

a) kommunikation og orientering via 
mere end én sensorisk kanal

b) alternativer til tale til 
kommunikation og orientering

c) fleksibel forstørrelse og kontrast
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d) en alternativ farve til formidling af 
oplysninger

e) fleksible måder, hvorpå forgrund 
og baggrund kan styres og adskilles, 
herunder for at nedbringe baggrundsstøj 
og forbedre klarheden

f) brugerstyring af lydstyrken

g) sekventiel styring og alternativer 
til finmotorisk styring

h) funktionsmåder med begrænset 
rækkevidde og styrke

i) beskyttelse mod udløsning af 
anfald som følge af lysfølsomhed.

Or. en

Ændringsforslag 611
Olga Sehnalová

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IV – del B – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Brugergrænseflade og funktionel 
udformning:

2. Funktionskrav til 
brugergrænseflade og til konstruktion af 
produktet

For at sikre tilgængeligheden af 
produkternes konstruktion og deres 
brugergrænseflade som omhandlet i stk. 1, 
litra d) og e), skal deres konstruktion, hvis 
det er relevant, sikre:

For at sikre tilgængeligheden af 
produkternes konstruktion og deres 
brugergrænseflade som omhandlet i stk. 1, 
litra d) og e), skal deres konstruktion, hvis 
det er relevant, som i afdeling I, punkt 2, 
også:

a) kommunikation og orientering via 
mere end én sensorisk kanal

a) mulighed for, når produktet 
tilbyder audiovisuelt indhold, at vise de 
tilgængelige undertekster til døve og 
tunghøre på den indstillede videokanal

b) alternativer til tale til 
kommunikation og orientering

b) at produktet, når det tilbyder 
audiovisuelt indhold, er udstyret med en 
funktion, som gør det muligt at vælge og 
afspille den tilgængelige lydbeskrivelse på 
den indstillede lydkanal

c) fleksibel forstørrelse og kontrast c) at produktet, når det tilbyder 
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audiovisuelt indhold, er udstyret med en 
funktion, som gør det muligt at vælge og 
afspille de tilgængelige talte undertekster 
på den indstillede lydkanal

d) en alternativ farve til formidling af 
oplysninger

d) når det tilbyder audiovisuelt 
indhold, og hvor det er muligt, være 
udstyret med en funktion, som gør det 
muligt at vælge og vise den tilgængelige 
tegnsprogstolkning på den indstillede 
videokanal

e) fleksible måder, hvorpå forgrund 
og baggrund kan styres og adskilles, 
herunder for at nedbringe baggrundsstøj 
og forbedre klarheden

e) at produktet støtter de tilgængelige 
adgangstjenester enkeltvis og i 
kombination med hinanden

f) brugerstyring af lydstyrken f) være udformet på en måde, som 
tillader den størst mulige grad af 
personalisering af adgangstjenesterne, 
herunder ved at få adgang til 
adgangstjenesterne på andre måder, 
såsom f.eks. gennem synkronisering med 
andet udstyr

g) sekventiel styring og alternativer 
til finmotorisk styring

g) brugerkontroller, som med samme 
lethed som på de primære mediekontroller 
gør det muligt for brugeren at aktivere 
adgangen til adgangstjenesterne

h) funktionsmåder med begrænset 
rækkevidde og styrke

h) at produktet giver mulighed for 
effektiv trådløs kobling til høreteknologier 
som høreapparater, teleslynge, 
øresneglsimplantater og høretekniske 
hjælpemidler

i) beskyttelse mod udløsning af 
anfald som følge af lysfølsomhed.

Or. en

Ændringsforslag 612
Olga Sehnalová

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IV – del B – punkt 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Støttetjenester
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Eventuelle støttetjenester (helpdeske, 
callcentre, teknisk støtte, relætjenester og 
uddannelsestjenester) skal fremlægge 
oplysninger om tilgængeligheden af 
produktet og dets forenelighed med 
teknologiske hjælpemidler ved hjælp af 
tilgængelige kommunikationsmidler for 
brugere med funktionsnedsættelser, 
herunder personer med handicap.

Or. en

Ændringsforslag 613
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IV – del B a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ba. Funktionelle krav

a) Brug uden syn

Hvis et IKT-produkt indbefatter visuelle 
betjeningsmåder, skal det også indbefatte 
mindst én betjeningsmåde, som ikke 
forudsætter synsevne

b) Brug med nedsat syn

Hvis et IKT-produkt indbefatter visuelle 
betjeningsmåder, skal det også indbefatte 
mindst én betjeningsmåde, som sætter 
brugeren i stand til at gøre bedre brug af 
sin nedsatte synsevne

c) Brug uden farveopfattelse

Hvis et IKT-produkt indbefatter visuelle 
betjeningsmåder, skal det også indbefatte 
mindst én betjeningsmåde, som ikke 
forudsætter, at brugeren kan opfatte 
farver

d) Brug uden hørelse

Hvis et IKT-produkt indbefatter auditive 
betjeningsmåder, skal det også indbefatte 
mindst én betjeningsmåde, som ikke 
forudsætter hørelse
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e) Brug med nedsat hørelse

Hvis et IKT-produkt indbefatter auditive 
betjeningsmåder, skal det også indbefatte 
mindst én betjeningsmåde med forbedrede 
lydfunktioner

f) Brug uden taleevne

Hvis et IKT-produkt kræver stemmeinput 
fra brugeren, skal det også indbefatte 
mindst én betjeningsmåde, som ikke 
forudsætter, at brugeren frembringer 
lydelementer med stemmens brug

g) Brug med begrænsede 
håndbevægelser eller styrke

Hvis et IKT-produkt kræver 
håndbevægelser, skal det også indbefatte 
mindst én betjeningsmåde, som gør det 
muligt for brugeren at anvende IKT-
produktet ved alternative handlinger, som 
ikke kræver håndbevægelser eller 
håndstyrke

h) Brug med begrænset rækkevidde

Hvis et IKT-produkt er fritstående eller 
installeret, skal dets 
betjeningsanordninger være inden for alle 
brugeres rækkevidde

i) Minimering af risikoen for at 
fremkalde fotosensitive anfald

Hvis et IKT-produkt indbefatter visuelle 
betjeningsmåder, skal det også indbefatte 
mindst én betjeningsmåde, som minimerer 
risikoen for at fremkalde fotosensitive 
anfald

j) Brug med begrænset kognition

Et IKT-produkt skal indbefatte mindst én 
betjeningsmåde med funktioner, som gør 
produktet enklere og lettere at bruge

k) Privatlivets fred

Hvis et IKT-produkt indbefatter 
tilgængelighedsberegnede funktioner, 
skal det indbefatte mindst én 
betjeningsmåde, der sikrer privatlivets 
fred ved benyttelse af de 
tilgængelighedsberegnede IKT-
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funktioner.

Or. en

Ændringsforslag 614
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IV – del C a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ca. Arkitektur bag websteder og 
mobile applikationer

a) Gøre arkitekturen bag websteder 
og mobile applikationer tilgængelig på en 
ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan 
opfatte, bruge og forstå indholdet, om 
nødvendigt tilbyde en alternativ 
elektronisk løsning og på en måde, der 
fremmer interoperabilitet med en bred 
vifte af brugeragenter og teknologiske 
hjælpemidler, som findes på EU-plan og 
internationalt plan

Or. en

Ændringsforslag 615
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling V – punkt D – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Selvbetjeningsterminaler, billetautomater 
og selvbetjeningsautomater til check-in, 
der anvendes til passagertransporttjenester:

Selvbetjeningsterminaler, herunder 
betalingsterminaler, billetautomater og 
selvbetjeningsautomater til check-in, der 
anvendes til levering af 
passagertransporttjenester

Or. en



PE599.726v03-00 106/163 AM\1121397DA.docx

DA

Ændringsforslag 616
Olga Sehnalová

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling V – del A – punkt 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Levering af tjenesteydelser med 
henblik på at maksimere deres forventede 
anvendelse af personer med 
funktionsnedsættelser, herunder personer 
med handicap, skal opnås ved at:

1. Levering af tjenesteydelser med 
henblik på at maksimere deres forventede 
anvendelse af personer med 
funktionsnedsættelse, herunder personer 
med handicap, skal opnås ved at:

a) give oplysninger om 
tjenesteydelsens funktion og om dens 
tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 
som følger:

a) give oplysninger om 
tjenesteydelsens funktion og om dens 
tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 
som følger:

i) oplysningerne skal være til 
rådighed i tekstformater, der kan 
anvendes til at skabe alternative 
kompenserende formater, der af brugeren 
kan forelægges på forskellige måder og 
via mere end én sensorisk kanal

i) oplysningerne skal stilles til 
rådighed i et tilgængeligt webformat og i 
et elektronisk format, der ikke er et 
webdokument, idet de skal være 
opfattelige, anvendelige, forståelige og 
robuste i overensstemmelse med litra b)

ii) der skal sikres alternativer til 
indhold, som ikke består af tekst

ii) skal opliste og forklare, hvordan 
tjenestens tilgængelighedsfunktioner 
anvendes, herunder tilgængeligheden af 
køretøjer og den omkringliggende 
infrastruktur og bebyggede omgivelser, 
samt give oplysninger om den bistand, der 
ydes i henhold til forordning nr. 
1107/2006, forordning nr. 1177/2010, 
forordning nr. 1371/2007 og forordning 
181/2011

iii) de elektroniske oplysninger, 
herunder de relaterede online 
applikationer, der er nødvendige i 
forbindelse med levering af 
tjenesteydelsen, skal leveres i 
overensstemmelse med litra b)

iii) oplysningerne skal stilles til 
rådighed i alternative ikke-elektroniske 
formater efter anmodning. De alternative 
ikkeelektroniske formater kan omfatte 
stor skrift, blindeskrift eller letlæselige 
formater.

b) gøre websteder tilgængelige på en 
ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan 
opfatte, bruge og forstå indholdet, og som 
gør det muligt at tilpasse præsentationen af 
indholdet og interaktionsformen, om 
nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig 
alternativ elektronisk løsning og på en 
måde, der fremmer interoperabilitet med en 

b) gøre websteder og 
onlineapplikationer, som er nødvendige 
for leveringen af tjenesten, tilgængelige på 
en ensartet måde, der sikrer, at brugerne 
kan opfatte, bruge og forstå indholdet, og 
som gør det muligt at tilpasse 
præsentationen af indholdet og 
interaktionsformen, om nødvendigt ved 
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bred vifte af brugeragenter og 
kompenserende teknologier, som findes på 
EU-plan og internationalt plan

hjælp af en tilgængelig alternativ 
elektronisk løsning og på en robust måde, 
der fremmer interoperabilitet med en bred 
vifte af brugeragenter og kompenserende 
teknologier, som findes på EU-plan og 
internationalt plan

ba) gøre tjenester, som er baseret på 
mobile enheder, herunder mobile 
applikationer, som er nødvendige for 
leveringen af tjenesten, tilgængelige på en 
ensartet og passende måde, der sikrer, at 
brugerne kan opfatte, bruge og forstå 
indholdet, og som gør det muligt at 
tilpasse præsentationen af indholdet og 
interaktionsformen, om nødvendigt ved 
hjælp af en tilgængelig alternativ 
elektronisk løsning, og på en robust måde, 
der fremmer interoperabilitet med en bred 
vifte af brugeragenter og kompenserende 
teknologier, som findes på EU-plan og 
internationalt plan

c) inkludere funktioner, praksis, 
politikker og procedurer og ændringer i 
udførelsen af den tjenesteydelse, der er 
rettet mod behovene hos personer med 
funktionelle begrænsninger.

c) inkludere funktioner, praksis, 
politikker og procedurer og ændringer i 
udførelsen af den tjenesteydelse, der er 
rettet mod behovene hos personer med 
funktionelle begrænsninger og personer 
med handicap:

i) intelligente billetsystemer 
(elektronisk reservation, bestilling af 
billetter osv.)

ii) tidstro passagerinformation 
(tidsplaner, information om 
trafikafbrydelser, tilslutningsforbindelser 
og fortsat rejse med andre transportmidler 
osv.)

iii) yderligere serviceoplysninger 
(f.eks. bemanding af terminaler, 
elevatorer, der er ude af drift eller 
tjenester, der midlertidigt er 
utilgængelige)

ca) at de bebyggede omgivelser, der er 
nødvendige for leveringen af tjenesten, er 
i overensstemmelse med afdeling X i 
nærværende bilag

Or. en



PE599.726v03-00 108/163 AM\1121397DA.docx

DA

Ændringsforslag 617
Igor Šoltes

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling V – del A – punkt 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) gøre websteder tilgængelige på en 
ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan 
opfatte, bruge og forstå indholdet, og som 
gør det muligt at tilpasse præsentationen af 
indholdet og interaktionsformen, om 
nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig 
alternativ elektronisk løsning og på en 
måde, der fremmer interoperabilitet med en 
bred vifte af brugeragenter og 
kompenserende teknologier, som findes på 
EU-plan og internationalt plan

b) gøre websteder og 
onlineapplikationer tilgængelige på en 
ensartet og passende måde, der sikrer, at 
brugerne kan opfatte, bruge og forstå 
indholdet, og som gør det muligt at tilpasse 
præsentationen af indholdet og 
interaktionsformen, om nødvendigt ved 
hjælp af en tilgængelig alternativ 
elektronisk løsning, og på en måde, der 
fremmer interoperabilitet med en bred vifte 
af brugeragenter og kompenserende 
teknologier, som findes på EU-plan og 
internationalt plan

Or. en

Ændringsforslag 618
Igor Šoltes

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling V – del A – punkt 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) at de bebyggede omgivelser, der er 
nødvendige for leveringen af tjenesten, er 
i overensstemmelse med afdeling X i 
nærværende bilag

Or. en

Ændringsforslag 619
Olga Sehnalová
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Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling V – del A – punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Støttetjenester

Eventuelle støttetjenester (helpdeske, 
callcentre, teknisk støtte, relætjenester og 
uddannelsestjenester) skal fremlægge 
oplysninger om tilgængeligheden af 
tjenesten og dens forenelighed med 
kompenserende teknologier og tjenester 
ved hjælp af tilgængelige 
kommunikationsmidler for brugere med 
funktionsnedsættelse og personer med 
handicap.

Or. en

Ændringsforslag 620
Olga Sehnalová

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling V – del B

Kommissionens forslag Ændringsforslag

B. Websteder, der anvendes til 
passagertransporttjenester:

udgår

a) Tilvejebringelse af websteder, som 
tilgængelige på en ensartet måde, der 
sikrer, at brugerne kan opfatte, anvende 
og forstå indholdet, og som gør det muligt 
at tilpasse præsentationen af indholdet og 
interaktionsformen, om nødvendigt ved 
hjælp af en tilgængelig alternativ 
elektronisk løsning, og på en måde, der 
fremmer interoperabilitet med en bred 
vifte af brugeragenter og kompenserende 
teknologier, som findes på EU-plan og 
internationalt plan.

Or. en
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Ændringsforslag 621
Igor Šoltes

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) gøre websteder tilgængelige på en 
ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan 
opfatte, bruge og forstå indholdet, og som 
gør det muligt at tilpasse præsentationen af 
indholdet og interaktionsformen, om 
nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig 
alternativ elektronisk løsning og på en 
måde, der fremmer interoperabilitet med en 
bred vifte af brugeragenter og 
kompenserende teknologier, som findes på 
EU-plan og internationalt plan

a) gøre websteder og 
onlineapplikationer tilgængelige på en 
ensartet og passende måde, der sikrer, at 
brugerne kan opfatte, bruge og forstå 
indholdet, og som gør det muligt at tilpasse 
præsentationen af indholdet og 
interaktionsformen, om nødvendigt ved 
hjælp af en tilgængelig alternativ 
elektronisk løsning, og på en måde, der 
fremmer interoperabilitet med en bred vifte 
af brugeragenter og kompenserende 
teknologier, som findes på EU-plan og 
internationalt plan

Or. en

Ændringsforslag 622
Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling V – del B – punkt 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Som minimum skal indholdet af 
websiderne opfylde kravene under (a) med 
hensyn til de følgende forhold:

i) adgang til køreplaner, 
tilbudspriser og kombinerede billetter 
samt bestillings- og transportpriser;

ii) bestilling eller ændring af en 
bestilling eller reservation inklusiv alle 
personbefordringstjenester;

iii) check-in;

iv) adgang til den personlige 
rejseplan;
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v) adgang til transportens status;

vi) adgang til den personlige kundekonto;

vii) adgang til at tage kontakt med 
transportøren;

viii) adgang til oplysninger om tilbudt 
transporthjælp.

Or. de

Begrundelse

Denne ændring foretages på linje med en liste over de “7 core elements"på websider, som er 
udarbejdet af Department of Transportation for USA („Nondiscrimination on the Basis of 
Disability in Air Travel: Accessibility of Web Sites and Automated Kiosks at U.S. Airports 
(DOT–OST–2011–0177). 

Ændringsforslag 623
Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling V – del B – punkt 2 a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) Undtaget fra kravene i henhold til 
(a) er tredjepartsindhold, der hverken er 
finansieret eller udviklet af eller er under 
kontrol af den pågældende udbyder.

Or. de

Begrundelse

På linje med direktiv 2016/2102 om tilgængeligheden af offentlige organers websteder og 
mobile applikationer skal tredjepartsindhold, som ikke er under kontrol af webstedets 
udbyder, ikke overholde tilgængelighedskravene.

Ændringsforslag 624
Olga Sehnalová

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling V – del C

Kommissionens forslag Ændringsforslag

C. Tjenester til mobile enheder, udgår
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intelligente billetsystemer og tidstro 
oplysninger:

1. Levering af tjenesteydelser med 
henblik på at maksimere deres forventede 
anvendelse af personer med 
funktionsnedsættelser, herunder personer 
med handicap, skal opnås ved at:

a) give oplysninger om 
tjenesteydelsens funktion og om dens 
tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 
som følger:

i) oplysningerne skal være til 
rådighed i tekstformater, der kan 
anvendes til at skabe alternative 
kompenserende formater, der af brugeren 
kan forelægges på forskellige måder og 
via mere end én sensorisk kanal

ii) der skal sikres alternativer til 
indhold, som ikke består af tekst

iii) de elektroniske oplysninger, 
herunder de relaterede online 
applikationer, der er nødvendige i 
forbindelse med levering af 
tjenesteydelsen, skal leveres i 
overensstemmelse med litra b)

b) gøre websteder tilgængelige på en 
ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan 
opfatte, bruge og forstå indholdet, og som 
gør det muligt at tilpasse præsentationen 
af indholdet og interaktionsformen, om 
nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig 
alternativ elektronisk løsning og på en 
måde, der fremmer interoperabilitet med 
en bred vifte af brugeragenter og 
kompenserende teknologier, som findes 
på EU-plan og internationalt plan

Or. en

Ændringsforslag 625
Igor Šoltes

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling V – del C – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

C. Tjenester til mobile enheder, 
intelligente billetsystemer og tidstro 
oplysninger:

C. Tjenester til mobile enheder, 
intelligente billetsystemer, intelligent 
check-in og tidstro oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 626
Lambert van Nistelrooij

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

D. Fly-, bus-, tog- og søtransport,
websteder, der anvendes til 
passagertransporttjenester, tjenester til 
mobile enheder, intelligente billetsystemer 
og tidstro oplysninger, 
Selvbetjeningsterminaler, billetautomater 
og selvbetjeningsautomater til check-in, 
der anvendes til passagertransporttjenester

D. fly-, bus- og togpassagerbefordring 
samt passagerbefordring til søs.
Websteder, der anvendes til 
passagertransporttjenester: bebyggede 
omgivelser, tjenester til mobile enheder, 
intelligente billetsystemer og tidstro 
oplysninger, Selvbetjeningsterminaler, 
herunder betalingsterminaler, 
billetautomater og selvbetjeningsautomater 
til check-in, der anvendes til levering af 
passagertransporttjenester

Or. en

Ændringsforslag 627
Olga Sehnalová

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling V – del D

Kommissionens forslag Ændringsforslag

D. Selvbetjeningsterminaler, 
billetautomater og selvbetjeningsautomater 
til check-in, der anvendes til 
passagertransporttjenester:

D. Selvbetjeningsterminaler, 
billetautomater og selvbetjeningsautomater 
til check-in, der anvendes til levering af 
banktjenester, skal overholde kravene 
fastsat i afdeling II.
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1. Konstruktion og produktion 

Konstruktion og produktion af produkter 
med henblik på at maksimere deres 
forventede anvendelse af personer med 
funktionsnedsættelser, herunder personer 
med handicap og personer med 
aldersrelaterede funktionsnedsættelser, 
skal opnås gennem tilgængelighed, for så 
vidt angår:

a) oplysninger om anvendelse af 
produktet anført i/på selve produktet 
(mærkning, brugsanvisning, advarsler), 
som:

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

ii) skal være forståelige

iii) skal kunne konstateres 

iv) skal have en passende 
skriftstørrelse under forudsigelige 
anvendelsesforhold

b) produktets brugergrænseflade 
(håndtering, styring og feedback, input og 
output) i overensstemmelse med punkt 2

c) produktets brugsegenskaber ved 
hjælp af funktioner, som har til formål at 
opfylde de behov, som personer med 
funktionelle begrænsninger har, i 
overensstemmelse med punkt 2

d) produktets grænseflade med 
hjælpemidler.

2. Brugergrænseflade og funktionel 
udformning

For at sikre tilgængeligheden af 
produkternes konstruktion og deres 
brugergrænseflade som omhandlet i stk. 
1, litra b) og c), skal deres konstruktion, 
hvis det er relevant, sikre:

a) kommunikation og orientering via 
mere end én sensorisk kanal

b) alternativer til tale til 
kommunikation og orientering

c) fleksibel forstørrelse og kontrast
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d) en alternativ farve til formidling af 
oplysninger

e) fleksible måder, hvorpå forgrund 
og baggrund kan styres og adskilles, 
herunder for at nedbringe baggrundsstøj 
og forbedre klarheden

f) brugerstyring af lydstyrken

g) sekventiel styring og alternativer 
til finmotorisk styring

h) funktionsmåder med begrænset 
rækkevidde og styrke

i) beskyttelse mod udløsning af 
anfald som følge af lysfølsomhed.

Or. en

Ændringsforslag 628
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling VI – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Banktjenester, websteder, der anvendes til 
levering af banktjenester, banktjenester til 
mobile enheder, selvbetjeningsterminaler, 
herunder pengeautomater, der anvendes 
til levering af banktjenester

Banktjenester websteder, der anvendes til 
levering af banktjenester, banktjenester til 
mobile enheder, selvbetjeningsterminaler, 
herunder betalingsterminaler og
pengeautomater, der anvendes til levering 
af banktjenester

Or. en

Ændringsforslag 629
Igor Šoltes

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling VI – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Banktjenester, websteder, der anvendes til 
levering af banktjenester, banktjenester til 

Banktjenester websteder, der anvendes til 
levering af banktjenester, banktjenester til 
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mobile enheder, selvbetjeningsterminaler, 
herunder pengeautomater, der anvendes til 
levering af banktjenester

mobile enheder, selvbetjeningsterminaler, 
herunder pengeautomater, der anvendes til 
levering af banktjenester, og 
betalingsterminaler

Or. en

Ændringsforslag 630
Olga Sehnalová

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling VI – del A – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Levering af tjenesteydelser med 
henblik på at maksimere deres forventede 
anvendelse af personer med 
funktionsnedsættelser, herunder personer 
med handicap, skal opnås ved at:

1. Levering af tjenesteydelser med 
henblik på at maksimere deres forventede 
anvendelse af personer med 
funktionsnedsættelse, herunder personer 
med handicap, skal opnås ved at:

a) sikre tilgængeligheden af de 
produkter, som de anvender til leveringen 
af tjenesteydelsen, i overensstemmelse med 
de bestemmelser, der er fastsat i punkt D:

a) sikre tilgængeligheden af de 
produkter, som de anvender til leveringen 
af tjenesteydelsen, i overensstemmelse med 
de bestemmelser, der er fastsat i punkt D:

b) give oplysninger om 
tjenesteydelsens funktion og om dens 
tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 
som følger:

b) give oplysninger om 
tjenesteydelsens funktion og om dens 
tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 
som følger:

i) oplysningerne skal være til 
rådighed i tekstformater, der kan 
anvendes til at skabe alternative 
kompenserende formater, der af brugeren 
kan forelægges på forskellige måder og 
via mere end én sensorisk kanal

i) skal stilles til rådighed i et 
tilgængeligt webformat og i et elektronisk 
format, der ikke er et webdokument, idet 
de skal være opfattelige, anvendelige, 
forståelige og robuste i overensstemmelse 
med litra c)

ii) der skal sikres alternativer til 
indhold, som ikke består af tekst

ii) skal opliste og gøre rede for, 
hvordan tjenestens 
tilgængelighedsfunktioner anvendes i 
kombination med det relaterede 
terminaludstyr

iii) de elektroniske oplysninger, 
herunder de relaterede online 
applikationer, der er nødvendige i 
forbindelse med levering af 
tjenesteydelsen, skal leveres i 

iii) oplysningerne skal stilles til 
rådighed i alternative ikke-elektroniske 
formater efter anmodning. De alternative 
ikkeelektroniske formater kan omfatte 
stor skrift, blindeskrift eller letlæselige 
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overensstemmelse med litra c) formater

iiia) skal være forståelige uden at 
overskride et kompleksitetsniveau, som 
overstiger niveau B2 (øvre middel) i 
Europarådets Fælles Europæiske 
Referenceramme for Sprog

c) gøre websteder tilgængelige på en 
ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan 
opfatte, bruge og forstå indholdet, og som 
gør det muligt at tilpasse præsentationen af 
indholdet og interaktionsformen, om 
nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig 
alternativ elektronisk løsning og på en 
måde, der fremmer interoperabilitet med en 
bred vifte af brugeragenter og 
kompenserende teknologier, som findes på 
EU-plan og internationalt plan

c) gøre websteder og 
onlineapplikationer tilgængelige på en 
ensartet og passende måde, der sikrer, at 
brugerne kan opfatte, bruge og forstå 
indholdet, og som gør det muligt at tilpasse 
præsentationen af indholdet og 
interaktionsformen, om nødvendigt ved 
hjælp af en tilgængelig alternativ 
elektronisk løsning, og på en robust måde, 
der fremmer interoperabilitet med en bred 
vifte af brugeragenter og kompenserende 
teknologier, som findes på EU-plan og 
internationalt plan

ca) gøre tjenester, som er baseret på
mobile enheder, herunder applikationer, 
som er nødvendige for leveringen af 
banktjenester, tilgængelige på en ensartet 
og passende måde, der sikrer, at brugerne 
kan opfatte, bruge og forstå indholdet, og 
som gør det muligt at tilpasse 
præsentationen af indholdet og 
interaktionsformen, om nødvendigt ved 
hjælp af en tilgængelig alternativ 
elektronisk løsning, og på en robust måde, 
der fremmer interoperabilitet med en bred 
vifte af brugeragenter og kompenserende 
teknologier, som findes på EU-plan og 
internationalt plan

d) linkludere funktioner, praksis, 
politikker og procedurer og ændringer i 
udførelsen af den tjenesteydelse, der er 
rettet mod behovene hos personer med 
funktionelle begrænsninger.

d) inkludere funktioner, praksis, politikker 
og procedurer og ændringer i udførelsen af 
den tjenesteydelse, der er rettet mod 
behovene hos personer med funktionelle 
begrænsninger, herunder personer med 
handicap:

da) elektronisk identifikation, 
sikkerhed og betalingsmetoder, som er 
nødvendige for leveringen af 
tjenesteydelsen, skal kunne forstås, 
opfattes, anvendes og være robuste uden 
at undergrave brugerens sikkerhed og 
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personlige oplysninger.

db) sikre, at de bebyggede omgivelser, 
der er nødvendige for leveringen af 
tjenesten, opfylder de krav, som er fastsat 
i nærværende bilags afdeling X.

Or. en

Ændringsforslag 631
Marco Zullo

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling VI – del A – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) sikre, at de bebyggede omgivelser, der 
er nødvendige for leveringen af tjenesten, 
opfylder de krav, som er fastsat i 
nærværende bilags afdeling X.

Or. it

Ændringsforslag 632
Olga Sehnalová

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling VI – del A – punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Støttetjenester

Eventuelle støttetjenester (helpdeske, 
callcentre, teknisk støtte, relætjenester og 
uddannelsestjenester) skal fremlægge 
oplysninger om tilgængeligheden af 
tjenesten og dens forenelighed med 
kompenserende teknologier og tjenester 
ved hjælp af tilgængelige 
kommunikationsmidler for brugere med 
funktionsnedsættelse og personer med 
handicap.

Or. en
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Ændringsforslag 633
Olga Sehnalová

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling VI – del B

Kommissionens forslag Ændringsforslag

B. Websteder, der anvendes til 
levering af banktjenester:

udgår

Levering af tjenesteydelser med henblik 
på at maksimere deres forventede 
anvendelse af personer med 
funktionsnedsættelser, herunder personer 
med handicap, skal opnås ved at:

a) gøre websteder tilgængelige på en 
ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan 
opfatte, bruge og forstå indholdet, og som 
gør det muligt at tilpasse præsentationen 
af indholdet og interaktionsformen, om 
nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig 
alternativ elektronisk løsning og på en 
måde, der fremmer interoperabilitet med 
en bred vifte af brugeragenter og 
kompenserende teknologier, som findes 
på EU-plan og internationalt plan

Or. en

Ændringsforslag 634
Igor Šoltes

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling VI – del B – la a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) gøre websteder tilgængelige på en 
ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan 
opfatte, bruge og forstå indholdet, og som 
gør det muligt at tilpasse præsentationen af 
indholdet og interaktionsformen, om 
nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig 
alternativ elektronisk løsning og på en 
måde, der fremmer interoperabilitet med en 
bred vifte af brugeragenter og 

a) gøre websteder og 
onlineapplikationer tilgængelige på en 
ensartet og passende måde, der sikrer, at 
brugerne kan opfatte, bruge og forstå 
indholdet, og som gør det muligt at tilpasse 
præsentationen af indholdet og 
interaktionsformen, om nødvendigt ved 
hjælp af en tilgængelig alternativ 
elektronisk løsning, og på en måde, der 
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kompenserende teknologier, som findes på 
EU-plan og internationalt plan

fremmer interoperabilitet med en bred vifte 
af brugeragenter og kompenserende 
teknologier, som findes på EU-plan og 
internationalt plan

Or. en

Ændringsforslag 635
Olga Sehnalová

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling VI – del C

Kommissionens forslag Ændringsforslag

C. Banktjenester til mobile enheder: udgår

1. Levering af tjenesteydelser med 
henblik på at maksimere deres forventede 
anvendelse af personer med 
funktionsnedsættelser, herunder personer 
med handicap, skal opnås ved at:

a) give oplysninger om 
tjenesteydelsens funktion og om dens 
tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 
som følger:

i) oplysningerne skal være til 
rådighed i tekstformater, der kan 
anvendes til at skabe alternative 
kompenserende formater, der af brugeren 
kan forelægges på forskellige måder og 
via mere end én sensorisk kanal

ii) der skal sikres alternativer til 
indhold, som ikke består af tekst

iii) de elektroniske oplysninger, 
herunder de relaterede online 
applikationer, der er nødvendige i 
forbindelse med levering af 
tjenesteydelsen, skal leveres i 
overensstemmelse med litra b)

b) gøre websteder tilgængelige på en 
ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan 
opfatte, bruge og forstå indholdet, og som 
gør det muligt at tilpasse præsentationen 
af indholdet og interaktionsformen, om 
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nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig 
alternativ elektronisk løsning og på en 
måde, der fremmer interoperabilitet med 
en bred vifte af brugeragenter og 
kompenserende teknologier, som findes 
på EU-plan og internationalt plan

Or. en

Ændringsforslag 636
Olga Sehnalová

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling VI – del D

Kommissionens forslag Ændringsforslag

D. Selvbetjeningsterminaler, herunder 
pengeautomater, der anvendes til levering 
af banktjenester:

D. Selvbetjeningsterminaler, herunder 
pengeautomater, der anvendes til levering 
af banktjenester, og betalingsterminaler 
skal overholde afdeling II.

Konstruktion og produktion af produkter 
med henblik på at maksimere deres 
forventede anvendelse af personer med 
funktionsnedsættelser, herunder personer 
med handicap og personer med 
aldersrelaterede funktionsnedsættelser, 
skal opnås gennem tilgængelighed, for så 
vidt angår:

a) oplysninger om anvendelse af 
produktet anført i/på selve produktet 
(mærkning, brugsanvisning, advarsler), 
som:

i) skal være tilgængelige gennem 
mere end en sensorisk kanal

ii) skal være forståelige

iii) skal kunne konstateres 

iv) skal have en passende 
skriftstørrelse under forudsigelige 
anvendelsesforhold

b) produktets brugergrænseflade 
(håndtering, styring og feedback, input og 
output) i overensstemmelse med punkt 2
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c) produktets brugsegenskaber ved 
hjælp af funktioner, som har til formål at 
opfylde de behov, som personer med 
funktionelle begrænsninger har, i 
overensstemmelse med punkt 2

d) produktets grænseflade med 
hjælpemidler.

Or. en

Ændringsforslag 637
Lambert van Nistelrooij

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

D. Selvbetjeningsterminaler, herunder 
pengeautomater, der anvendes til levering 
af banktjenester:

D. Selvbetjeningsterminaler, herunder 
betalingsterminaler, pengeautomater, der 
anvendes til levering af banktjenester

Or. en

Ændringsforslag 638
Igor Šoltes

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

D. Selvbetjeningsterminaler, herunder 
pengeautomater, der anvendes til levering 
af banktjenester:

D. selvbetjeningsterminaler, herunder 
pengeautomater, der anvendes til levering 
af banktjenester, og betalingsterminaler

Or. en

Ændringsforslag 639
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling VII – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

E-bøger E-bøger og hermed beslægtet udstyr

Or. en

Ændringsforslag 640
Olga Sehnalová

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling VII – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

E-bøger E-bøger og hermed beslægtet udstyr

Or. en

Ændringsforslag 641
Olga Sehnalová

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling VII – del A – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Levering af tjenesteydelser med 
henblik på at maksimere deres forventede 
anvendelse af personer med 
funktionsnedsættelser, herunder personer 
med handicap, skal opnås ved at:

1. Levering af tjenesteydelser med 
henblik på at maksimere deres forventede 
anvendelse af personer med 
funktionsnedsættelse, herunder personer 
med handicap, skal opnås ved at:

a) a) sikre tilgængeligheden af de 
produkter, som de anvender til leveringen 
af tjenesteydelsen, i overensstemmelse med 
de bestemmelser, der er fastsat i punkt B
"Produkter"

a) sikre tilgængeligheden af de 
produkter, som de anvender til leveringen 
af tjenesteydelsen, i overensstemmelse med 
de bestemmelser, der er fastsat i punkt B 
"Produkter"

b) give oplysninger om 
tjenesteydelsens funktion og om dens 
tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 
som følger:

b) give oplysninger om 
tjenesteydelsens funktion og om dens 
tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 
som følger:

i) oplysningerne skal være til 
rådighed i tekstformater, der kan 
anvendes til at skabe alternative 

i) skal stilles til rådighed i et 
tilgængeligt webformat og i et elektronisk 
format, der ikke er et webdokument, idet 



PE599.726v03-00 124/163 AM\1121397DA.docx

DA

kompenserende formater, der af brugeren 
kan forelægges på forskellige måder og 
via mere end én sensorisk kanal

de skal være opfattelige, anvendelige, 
forståelige og robuste i overensstemmelse 
med litra c)

ii) der skal sikres alternativer til 
indhold, som ikke består af tekst

ii) skal opliste og gøre rede for, 
hvordan tjenestens 
tilgængelighedsfunktioner anvendes i 
kombination med det relaterede 
terminaludstyr samt dens forenelighed 
med teknologiske hjælpemidler

iii) de elektroniske oplysninger, 
herunder de relaterede online 
applikationer, der er nødvendige i 
forbindelse med levering af 
tjenesteydelsen, skal leveres i 
overensstemmelse med litra c)

iii) oplysningerne skal stilles til 
rådighed i alternative ikke-elektroniske 
formater efter anmodning. De alternative 
ikkeelektroniske formater kan omfatte 
stor skrift, blindeskrift eller letlæselige 
formater.

c) gøre websteder tilgængelige på en 
ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan 
opfatte, bruge og forstå indholdet, og som 
gør det muligt at tilpasse præsentationen af 
indholdet og interaktionsformen, om 
nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig 
alternativ elektronisk løsning og på en 
måde, der fremmer interoperabilitet med en 
bred vifte af brugeragenter og 
kompenserende teknologier, som findes på 
EU-plan og internationalt plan

c) gøre websteder og 
onlineapplikationer, som er nødvendige 
for leveringen af tjenesten, tilgængelige på 
en ensartet måde, der sikrer, at brugerne 
kan opfatte, bruge og forstå indholdet, og 
som gør det muligt at tilpasse 
præsentationen af indholdet og 
interaktionsformen, om nødvendigt ved 
hjælp af en tilgængelig alternativ 
elektronisk løsning og på en robust måde, 
der fremmer interoperabilitet med en bred 
vifte af brugeragenter og kompenserende 
teknologier, som findes på EU-plan og 
internationalt plan

ca) gøre tjenester, som er baseret på 
mobile enheder, herunder mobile 
applikationer, som er nødvendige for 
leveringen af tjenesten, tilgængelige på en 
ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan 
opfatte, bruge og forstå indholdet, og som 
gør det muligt at tilpasse præsentationen 
af indholdet og interaktionsformen, om 
nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig 
alternativ elektronisk løsning, og på en 
robust måde, der fremmer 
interoperabilitet med en bred vifte af 
brugeragenter og kompenserende 
teknologier, som findes på EU-plan og 
internationalt plan

d) sørge for tilgængelige oplysninger 
for at lette komplementariteten med 

d) sørge for tilgængelige oplysninger 
for at lette komplementariteten med 
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kompenserende tjenesteydelser kompenserende tjenesteydelser

e) inkludere funktioner, praksis, 
politikker og procedurer og ændringer i 
udførelsen af den tjenesteydelse, der er 
rettet mod behovene hos personer med 
funktionelle begrænsninger.

e) inkludere funktioner, praksis, 
politikker og procedurer og ændringer i 
udførelsen af den tjenesteydelse, der er 
rettet mod behovene hos personer med 
funktionelle begrænsninger og personer 
med handicap, ved at sikre navigation i 
hele dokumentet, dynamisk layout, 
mulighed for at synkronisere tekst og 
lydindhold, tekst-til-tale-teknologi, som 
muliggør alternative overførsler af 
indholdet samt interoperabilitet med en 
bred vifte af teknologiske hjælpemidler på 
en sådan måde, at det er opfatteligt, 
forståeligt og anvendeligt samt 
maksimerer kompatibiliteten med 
nuværende og fremtidige brugeragenter.

Or. en

Ændringsforslag 642
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling VII – del A – punkt 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Levering af tjenesteydelser med 
henblik på at maksimere deres forventede 
anvendelse af personer med 
funktionsnedsættelser, herunder personer 
med handicap, skal opnås ved at: 

1. Levering af tjenesteydelser med 
henblik på at maksimere deres med 
rimelighed forventede anvendelse af 
personer med handicap skal opnås ved at 
opfylde de funktionelle resultatkrav, der 
er opstillet i punkt Ba, og omfatter:

a) a) sikre tilgængeligheden af de
produkter, som de anvender til leveringen 
af tjenesteydelsen, i overensstemmelse 
med de bestemmelser, der er fastsat i punkt 
B "Produkter"

a) de produkter, som 
tjenesteudbyderne anvender til leveringen 
af den pågældende tjenesteydelse, i 
overensstemmelse med de bestemmelser, 
der er fastsat i punkt B

b) give oplysninger om 
tjenesteydelsens funktion og om dens 
tilgængelighedskendetegn og -faciliteter
som følger:

b) oplysninger om tjenesteydelsens 
funktion og om dens 
tilgængelighedskendetegn og -faciliteter

i) oplysningerne skal være til 
rådighed i tekstformater, der kan 
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anvendes til at skabe alternative 
kompenserende formater, der af brugeren 
kan forelægges på forskellige måder og 
via mere end én sensorisk kanal

ii) der skal sikres alternativer til 
indhold, som ikke består af tekst

iii) de elektroniske oplysninger, 
herunder de relaterede online 
applikationer, der er nødvendige i 
forbindelse med levering af 
tjenesteydelsen, skal leveres i 
overensstemmelse med litra c)

c) gøre websteder tilgængelige på en 
ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan 
opfatte, bruge og forstå indholdet, og som 
gør det muligt at tilpasse præsentationen 
af indholdet og interaktionsformen, om 
nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig 
alternativ elektronisk løsning og på en 
måde, der fremmer interoperabilitet med 
en bred vifte af brugeragenter og 
kompenserende teknologier, som findes 
på EU-plan og internationalt plan

c) de elektroniske oplysninger, 
herunder de relaterede websteder, online-
applikationer og e-bog-anordningen, der 
er nødvendige i forbindelse med levering 
af tjenesteydelsen

d) de elektroniske oplysninger, 
herunder de relaterede websteder, online-
applikationer og e-bog-anordningen, der 
er nødvendige i forbindelse med levering 
af tjenesteydelsen

d) sørge for tilgængelige oplysninger 
for at lette komplementariteten med 
kompenserende tjenesteydelser

e) inkludere funktioner, praksis, 
politikker og procedurer og ændringer i 
udførelsen af den tjenesteydelse, der er 
rettet mod behovene hos personer med 
funktionelle begrænsninger.

e) funktioner, praksis, politikker,
procedurer og ændringer i udførelsen af 
den tjenesteydelse, der er rettet mod 
behovene hos personer med handicap.

Or. en

Ændringsforslag 643
Igor Šoltes

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling VII – del A – punkt 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) gøre websteder tilgængelige på en c) gøre websteder og 
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ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan 
opfatte, bruge og forstå indholdet, og som 
gør det muligt at tilpasse præsentationen af 
indholdet og interaktionsformen, om 
nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig 
alternativ elektronisk løsning og på en 
måde, der fremmer interoperabilitet med en 
bred vifte af brugeragenter og 
kompenserende teknologier, som findes på 
EU-plan og internationalt plan

onlineapplikationer tilgængelige på en 
ensartet og passende måde, der sikrer, at 
brugerne kan opfatte, bruge og forstå 
indholdet, og som gør det muligt at tilpasse 
præsentationen af indholdet og 
interaktionsformen, om nødvendigt ved 
hjælp af en tilgængelig alternativ 
elektronisk løsning, og på en måde, der 
fremmer interoperabilitet med en bred vifte 
af brugeragenter og kompenserende 
teknologier, som findes på EU-plan og 
internationalt plan

Or. en

Ændringsforslag 644
Igor Šoltes

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling VII – del A – punkt 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) gøre mobilt baserede tjenesteydelser, 
herunder mobile applikationer, der er 
nødvendige for leveringen af 
tjenesteydelsen, tilgængelige på en 
ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan 
opfatte, bruge og forstå indholdet, og som 
gør det muligt at tilpasse præsentationen 
af indholdet og interaktionsformen, om 
nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig og 
robust alternativ elektronisk løsning og på 
en måde, der fremmer interoperabilitet 
med en bred vifte af brugeragenter og 
kompenserende teknologier, som findes 
på EU-plan og internationalt plan

Or. en

Ændringsforslag 645
Olga Sehnalová

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling VII – del A – punkt 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Støttetjenester

Eventuelle støttetjenester (helpdeske, 
callcentre, teknisk støtte, relætjenester og 
uddannelsestjenester) skal fremlægge 
oplysninger om tilgængeligheden af 
tjenesten og dens forenelighed med 
kompenserende teknologier og tjenester 
ved hjælp af tilgængelige 
kommunikationsmidler for brugere med 
funktionsnedsættelse og personer med 
handicap.

Or. en

Ændringsforslag 646
Olga Sehnalová

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling VII – del B

Kommissionens forslag Ændringsforslag

B. "Produkter B. Produkter skal være i 
overensstemmelse med afdeling I.

1. Konstruktion og produktion

Konstruktion og produktion af produkter 
med henblik på at maksimere deres 
forventede anvendelse af personer med 
funktionsnedsættelser, herunder personer 
med handicap og personer med 
aldersrelaterede funktionsnedsættelser, 
skal opnås gennem tilgængelighed, for så 
vidt angår:

a) oplysninger om anvendelse af 
produktet anført i/på selve produktet 
(mærkning, brugsanvisning, advarsler), 
som:

i) skal være tilgængelige gennem 
mere end en sensorisk kanal

ii) skal være forståelige

iii) skal kunne konstateres
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iv) skal have en passende 
skriftstørrelse under forudsigelige 
anvendelsesforhold

b) produktets emballage, herunder 
oplysningerne i det (åbning, lukning, 
anvendelse og bortskaffelse)

c) produktets brugsanvisning med 
oplysninger om installation og 
vedligeholdelse, oplagring og 
bortskaffelse, som skal opfylde følgende 
betingelser:

i) indholdet af brugsanvisningen 
skal være til rådighed i tekstformater, der 
kan anvendes til at skabe alternative 
kompenserende formater, der kan 
forelægges på forskellige måder og via 
mere end én sensorisk kanal, og

ii) brugsanvisningen skal omfatte 
alternativer til indhold, som ikke består af 
tekst

d) produktets brugergrænseflade 
(håndtering, styring og feedback, input og 
output) i overensstemmelse med punkt 2

e) produktets brugsegenskaber ved 
hjælp af funktioner, som har til formål at 
opfylde de behov, som personer med 
funktionelle begrænsninger har, i 
overensstemmelse med punkt 2

f) produktets grænseflade med 
hjælpemidler.

2. Brugergrænseflade og funktionel 
konstruktion:

For at sikre tilgængeligheden af 
produkternes konstruktion og deres 
brugergrænseflade som omhandlet i stk. 
1, litra d) og e), skal deres konstruktion, 
hvis det er relevant, sikre:

a) kommunikation og orientering via 
mere end én sensorisk kanal

b) alternativer til tale til 
kommunikation og orientering

c) fleksibel forstørrelse og kontrast

d) en alternativ farve til formidling af 
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oplysninger

e) fleksible måder, hvorpå forgrund 
og baggrund kan styres og adskilles, 
herunder for at nedbringe baggrundsstøj 
og forbedre klarheden

f) brugerstyring af lydstyrken

g) sekventiel styring og alternativer 
til finmotorisk styring

h) funktionsmåder med begrænset 
rækkevidde og styrke

i) beskyttelse mod udløsning af 
anfald som følge af lysfølsomhed.

Or. en

Ændringsforslag 647
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling VII – del B – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Konstruktion og produktion af produkter 
med henblik på at maksimere deres 
forventede anvendelse af personer med 
funktionsnedsættelser, herunder personer 
med handicap og personer med 
aldersrelaterede funktionsnedsættelser, skal 
opnås gennem tilgængelighed, for så vidt 
angår:

Konstruktion og produktion af produkter 
med henblik på at maksimere deres med 
rimelighed forventede anvendelse af 
personer med handicap og personer med 
aldersrelaterede funktionsnedsættelser, skal 
opnås ved at opfylde de funktionelle 
resultatkrav, der er opstillet i stk. Ba, og 
omfatter:

a) oplysninger om anvendelse af 
produktet anført i/på selve produktet 
(mærkning, brugsanvisning, advarsler), 
som:

a) oplysninger om anvendelse af 
produktet anført på selve produktet 
(mærkning, brugsanvisning, advarsler)

i) skal være tilgængelige gennem 
mere end en sensorisk kanal

ii) skal være forståelige

iii) skal kunne konstateres

iv) skal have en passende 
skriftstørrelse under forudsigelige 
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anvendelsesforhold

b) produktets emballage, herunder 
oplysningerne i det (åbning, lukning, 
anvendelse og bortskaffelse)

b) produktets emballage, herunder 
oplysningerne i det (åbning, lukning, 
anvendelse og bortskaffelse)

c) produktets brugsanvisning med 
oplysninger om installation og 
vedligeholdelse, oplagring og 
bortskaffelse, som skal opfylde følgende 
betingelser:

c) produktets brugsanvisning med 
oplysninger om installation og 
vedligeholdelse, oplagring og bortskaffelse

i) indholdet af brugsanvisningen 
skal være til rådighed i tekstformater, der 
kan anvendes til at skabe alternative 
kompenserende formater, der kan 
forelægges på forskellige måder og via 
mere end én sensorisk kanal, og

ii) brugsanvisningen skal omfatte 
alternativer til indhold, som ikke består af 
tekst

d) produktets brugergrænseflade 
(håndtering, styring og feedback, input og 
output) i overensstemmelse med punkt 2

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

e) produktets brugsegenskaber ved 
hjælp af funktioner, som har til formål at 
opfylde de behov, som personer med 
funktionelle begrænsninger har, i 
overensstemmelse med punkt 2

e) produktets brugsegenskaber

f) produktets grænseflade med 
hjælpemidler.

f) produktets grænseflade med 
hjælpemidler.

2. Brugergrænseflade og funktionel 
konstruktion:

For at sikre tilgængeligheden af 
produkternes konstruktion og deres 
brugergrænseflade som omhandlet i stk. 
1, litra d) og e), skal deres konstruktion, 
hvis det er relevant, sikre:

a) kommunikation og orientering via 
mere end én sensorisk kanal

b) alternativer til tale til 
kommunikation og orientering

c) fleksibel forstørrelse og kontrast

d) en alternativ farve til formidling af 
oplysninger
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e) fleksible måder, hvorpå forgrund 
og baggrund kan styres og adskilles, 
herunder for at nedbringe baggrundsstøj 
og forbedre klarheden

f) brugerstyring af lydstyrken

g) sekventiel styring og alternativer 
til finmotorisk styring

h) funktionsmåder med begrænset 
rækkevidde og styrke

i) beskyttelse mod udløsning af 
anfald som følge af lysfølsomhed.

Or. en

Ændringsforslag 648
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling VII – del B a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ba. Funktionelle krav

a) Brug uden syn

Hvis et IKT-produkt indbefatter visuelle 
betjeningsmåder, skal det også indbefatte 
mindst én betjeningsmåde, som ikke 
forudsætter synsevne

b) Brug med nedsat syn

Hvis et IKT-produkt indbefatter visuelle 
betjeningsmåder, skal det også indbefatte 
mindst én betjeningsmåde, som sætter 
brugeren i stand til at gøre bedre brug af 
sin nedsatte synsevne

c) Brug uden farveopfattelse

Hvis et IKT-produkt indbefatter visuelle 
betjeningsmåder, skal det også indbefatte 
mindst én betjeningsmåde, som ikke 
forudsætter, at brugeren kan opfatte 
farver

d) Brug uden hørelse
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Hvis et IKT-produkt indbefatter auditive 
betjeningsmåder, skal det også indbefatte 
mindst én betjeningsmåde, som ikke 
forudsætter hørelse

e) Brug med nedsat hørelse

Hvis et IKT-produkt indbefatter auditive 
betjeningsmåder, skal det også indbefatte 
mindst én betjeningsmåde med forbedrede 
lydfunktioner

f) Brug uden taleevne

Hvis et IKT-produkt kræver stemmeinput 
fra brugeren, skal det også indbefatte 
mindst én betjeningsmåde, som ikke 
forudsætter, at brugeren frembringer 
lydelementer med stemmens brug

g) Brug med begrænsede 
håndbevægelser eller styrke

Hvis et IKT-produkt kræver 
håndbevægelser, skal det også indbefatte 
mindst én betjeningsmåde, som gør det 
muligt for brugeren at anvende IKT-
produktet ved alternative handlinger, som 
ikke kræver håndbevægelser eller 
håndstyrke

h) Brug med begrænset rækkevidde

Hvis et IKT-produkt er fritstående eller 
installeret, skal dets 
betjeningsanordninger være inden for alle 
brugeres rækkevidde

i) Minimering af risikoen for at 
fremkalde fotosensitive anfald

Hvis et IKT-produkt indbefatter visuelle 
betjeningsmåder, skal det også indbefatte 
mindst én betjeningsmåde, som minimerer 
risikoen for at fremkalde fotosensitive 
anfald

j) Brug med begrænset kognition

Et IKT-produkt skal indbefatte mindst én 
betjeningsmåde med funktioner, som gør 
produktet enklere og lettere at bruge

k) Privatlivets fred

Hvis et IKT-produkt indbefatter 
tilgængelighedsberegnede funktioner, 
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skal det indbefatte mindst én 
betjeningsmåde, der sikrer privatlivets 
fred ved benyttelse af de 
tilgængelighedsberegnede IKT-
funktioner.

Or. en

Ændringsforslag 649
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling VII – del B a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ba. Websteder og mobile applikationer

a) gøre filer til e-bøger tilgængelige 
på en ensartet måde, der sikrer, at 
brugerne kan opfatte, bruge og forstå 
indholdet, og som gør det muligt at 
tilpasse præsentationen af indholdet og 
interaktionsformen, om nødvendigt i 
samarbejde men en fagorganisation (eller 
"autoriserede enheder") for at levere 
kopier i alternative tilstrækkelige formater 
og på en måde, der fremmer 
interoperabilitet med en bred vifte af 
brugeragenter og kompenserende 
teknologier, som findes på EU-plan og 
internationalt plan

b) levere tilgængelige metadata, der 
kan formidles gennem værdikæden med 
henblik på at lette tilgængelige e-bøgers 
identificerbarhed

Or. en

Ændringsforslag 650
Olga Sehnalová

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling VIII – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

E-handel E-handel, herunder post-, energi- og 
forsikringsvirksomheders tjenester, der er 
baseret på websteder og mobile enheder

Or. en

Ændringsforslag 651
Igor Šoltes

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling VIII – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

E-handel E-handel, herunder post-, energi- og 
forsikringsvirksomheders tjenester, der er 
baseret på websteder og mobile enheder

Or. en

Ændringsforslag 652
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling VIII – del A – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Levering af tjenesteydelser med 
henblik på at maksimere deres forventede 
anvendelse af personer med 
funktionsnedsættelser, herunder personer 
med handicap, skal opnås ved at:

1. Levering af tjenesteydelser med 
henblik på at maksimere deres med 
rimelighed forventede anvendelse af 
personer med handicap skal opnås ved at
opfylde de funktionelle resultatkrav, der 
er opstillet i punkt Aa, og omfatter:

a) give oplysninger om 
tjenesteydelsens funktion og om dens 
tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 
som følger:

a) oplysninger om tjenesteydelsens 
funktion og om dens 
tilgængelighedskendetegn og -faciliteter

i) oplysningerne skal være til 
rådighed i tekstformater, der kan 
anvendes til at skabe alternative 
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kompenserende formater, der af brugeren 
kan forelægges på forskellige måder og 
via mere end én sensorisk kanal

ii) der skal sikres alternativer til 
indhold, som ikke består af tekst

iii) de elektroniske oplysninger, 
herunder de relaterede online 
applikationer, der er nødvendige i 
forbindelse med levering af 
tjenesteydelsen, skal leveres i 
overensstemmelse med litra b)

b) gøre websteder tilgængelige på en 
ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan 
opfatte, bruge og forstå indholdet, og som 
gør det muligt at tilpasse præsentationen 
af indholdet og interaktionsformen, om 
nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig 
alternativ elektronisk løsning og på en 
måde, der fremmer interoperabilitet med 
en bred vifte af brugeragenter og 
kompenserende teknologier, som findes 
på EU-plan og internationalt plan

b) elektroniske oplysninger, herunder 
de relaterede websteder og online-
applikationer, der er nødvendige i 
forbindelse med levering af 
tjenesteydelsen

Or. en

Ændringsforslag 653
Olga Sehnalová

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling VIII – del A – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Levering af tjenesteydelser med 
henblik på at maksimere deres forventede 
anvendelse af personer med 
funktionsnedsættelser, herunder personer 
med handicap, skal opnås ved at:

1. Levering af tjenesteydelser med 
henblik på at maksimere deres forventede 
anvendelse af personer med 
funktionsnedsættelse, herunder personer 
med handicap, skal opnås ved at:

a) give oplysninger om 
tjenesteydelsens funktion og om dens 
tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 
som følger:

a) give oplysninger om 
tjenesteydelsens funktion og om dens 
tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 
som følger:

i) oplysningerne skal være til 
rådighed i tekstformater, der kan 
anvendes til at skabe alternative 

i) skal stilles til rådighed i et 
tilgængeligt webformat, idet de skal være 
opfattelige, anvendelige, forståelige og 
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kompenserende formater, der af brugeren 
kan forelægges på forskellige måder og 
via mere end én sensorisk kanal

robuste i overensstemmelse med litra b)

ii) der skal sikres alternativer til 
indhold, som ikke består af tekst

ii) skal opliste og gøre rede for, 
hvordan tjenestens 
tilgængelighedsfunktioner anvendes og 
dens komplementaritet med en bred vifte
af kompenserende teknologier

iii) de elektroniske oplysninger, 
herunder de relaterede online 
applikationer, der er nødvendige i 
forbindelse med levering af 
tjenesteydelsen, skal leveres i 
overensstemmelse med litra b)

b) gøre websteder tilgængelige på en 
ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan 
opfatte, bruge og forstå indholdet, og som 
gør det muligt at tilpasse præsentationen af 
indholdet og interaktionsformen, om 
nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig 
alternativ elektronisk løsning og på en 
måde, der fremmer interoperabilitet med en 
bred vifte af brugeragenter og 
kompenserende teknologier, som findes på 
EU-plan og internationalt plan

b) gøre websteder og 
onlineapplikationer, som er nødvendige 
for leveringen af tjenesten, tilgængelige på 
en ensartet måde, der sikrer, at brugerne 
kan opfatte, bruge og forstå indholdet, og 
som gør det muligt at tilpasse 
præsentationen af indholdet og 
interaktionsformen, om nødvendigt ved 
hjælp af en tilgængelig alternativ 
elektronisk løsning og på en robust måde, 
der fremmer interoperabilitet med en bred 
vifte af brugeragenter og kompenserende 
teknologier, som findes på EU-plan og 
internationalt plan

ba) gøre mobilt baserede 
tjenesteydelser, herunder mobile 
applikationer, der er nødvendige for 
leveringen af e-handelstjenester, 
tilgængelige på en ensartet måde, der 
sikrer, at brugerne kan opfatte, bruge og 
forstå indholdet, og som gør det muligt at
tilpasse præsentationen af indholdet og 
interaktionsformen, om nødvendigt ved 
hjælp af en tilgængelig alternativ 
elektronisk løsning og på en robust måde, 
der fremmer interoperabilitet med en bred 
vifte af brugeragenter og kompenserende 
teknologier, som findes på EU-plan og 
internationalt plan

bb) sikre, at den elektroniske 
identifikation, sikkerheden og 
betalingsmetoderne, som er nødvendige 
for leveringen af tjenesteydelsen, leveres i 
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en opfattelig, forståelig, anvendelig og 
robust form, som ikke undergraver 
sikkerheden og privatlivets fred for 
brugerne

Or. en

Ændringsforslag 654
Igor Šoltes

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling VIII – del A – punkt 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) gøre websteder tilgængelige på en 
ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan 
opfatte, bruge og forstå indholdet, og som 
gør det muligt at tilpasse præsentationen af 
indholdet og interaktionsformen, om 
nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig 
alternativ elektronisk løsning og på en 
måde, der fremmer interoperabilitet med en 
bred vifte af brugeragenter og 
kompenserende teknologier, som findes på 
EU-plan og internationalt plan

b) gøre websteder og 
onlineapplikationer tilgængelige på en 
ensartet og passende måde, der sikrer, at 
brugerne kan opfatte, bruge og forstå 
indholdet, og som gør det muligt at tilpasse 
præsentationen af indholdet og 
interaktionsformen, om nødvendigt ved 
hjælp af en tilgængelig alternativ 
elektronisk løsning, og på en måde, der 
fremmer interoperabilitet med en bred vifte 
af brugeragenter og kompenserende 
teknologier, som findes på EU-plan og 
internationalt plan

Or. en

Ændringsforslag 655
Igor Šoltes

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling VIII – del A – punkt 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) gøre tjenester, som er baseret på 
mobile enheder, herunder mobile 
applikationer, som er nødvendige for 
leveringen af tjenesten, tilgængelige på en 
ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan 
opfatte, bruge og forstå indholdet, og som 
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gør det muligt at tilpasse præsentationen 
af indholdet og interaktionsformen, om 
nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig 
alternativ elektronisk løsning, og på en 
måde, der fremmer interoperabilitet med 
en bred vifte af brugeragenter og 
kompenserende teknologier, som findes 
på EU-plan og internationale plan

Or. en

Ændringsforslag 656
Olga Sehnalová

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling VIII – del A – punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Støttetjenester

Eventuelle støttetjenester (helpdeske, 
callcentre, teknisk støtte, relætjenester og 
uddannelsestjenester) skal fremlægge 
oplysninger om tilgængeligheden af 
tjenesten og dens forenelighed med 
kompenserende teknologier og tjenester 
ved hjælp af tilgængelige 
kommunikationsmidler for brugere med 
funktionsnedsættelse og personer med 
handicap.

Or. en

Ændringsforslag 657
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling VIII – del A a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aa. Funktionelle krav

a) Brug uden syn

Hvis et IKT-produkt indbefatter visuelle 
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betjeningsmåder, skal det også indbefatte 
mindst én betjeningsmåde, som ikke 
forudsætter synsevne

b) Brug med nedsat syn

Hvis et IKT-produkt indbefatter visuelle 
betjeningsmåder, skal det også indbefatte 
mindst én betjeningsmåde, som sætter 
brugeren i stand til at gøre bedre brug af 
sin nedsatte synsevne

c) Brug uden farveopfattelse

Hvis et IKT-produkt indbefatter visuelle 
betjeningsmåder, skal det også indbefatte 
mindst én betjeningsmåde, som ikke 
forudsætter, at brugeren kan opfatte 
farver

d) Brug uden hørelse

Hvis et IKT-produkt indbefatter auditive 
betjeningsmåder, skal det også indbefatte 
mindst én betjeningsmåde, som ikke 
forudsætter hørelse

e) Brug med nedsat hørelse

Hvis et IKT-produkt indbefatter auditive 
betjeningsmåder, skal det også indbefatte 
mindst én betjeningsmåde med forbedrede 
lydfunktioner

f) Brug uden taleevne

Hvis et IKT-produkt kræver stemmeinput 
fra brugeren, skal det også indbefatte 
mindst én betjeningsmåde, som ikke 
forudsætter, at brugeren frembringer 
lydelementer med stemmens brug

g) Brug med begrænsede 
håndbevægelser eller styrke

Hvis et IKT-produkt kræver 
håndbevægelser, skal det også indbefatte 
mindst én betjeningsmåde, som gør det 
muligt for brugeren at anvende IKT-
produktet ved alternative handlinger, som 
ikke kræver håndbevægelser eller 
håndstyrke

h) Brug med begrænset rækkevidde

Hvis et IKT-produkt er fritstående eller 
installeret, skal dets 
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betjeningsanordninger være inden for alle 
brugeres rækkevidde

i) Minimering af risikoen for at 
fremkalde fotosensitive anfald

Hvis et IKT-produkt indbefatter visuelle 
betjeningsmåder, skal det også indbefatte 
mindst én betjeningsmåde, som minimerer 
risikoen for at fremkalde fotosensitive 
anfald

j) Brug med begrænset kognition

Et IKT-produkt skal indbefatte mindst én 
betjeningsmåde med funktioner, som gør 
produktet enklere og lettere at bruge

k) Privatlivets fred

Hvis et IKT-produkt indbefatter 
tilgængelighedsberegnede funktioner, 
skal det indbefatte mindst én 
betjeningsmåde, der sikrer privatlivets 
fred ved benyttelse af de 
tilgængelighedsberegnede IKT-
funktioner.

Or. en

Ændringsforslag 658
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling VIII – del A b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ab. Websteder og mobile applikationer

a) gøre websteder tilgængelige på en 
ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan 
opfatte, bruge og forstå indholdet, om 
nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig 
alternativ elektronisk løsning og på en 
måde, der fremmer interoperabilitet med 
en bred vifte af brugeragenter og 
kompenserende teknologier, som findes 
på EU-plan og internationalt plan

b) følgende indhold omfattes ikke: 
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i) billedfiler, der offentliggøres 
mindre end seks år efter dette direktivs 
ikrafttrædelse, medmindre de er 
afgørende for at levere tjenesten

ii) forudindspillede tidsafhængige 
medier, der er offentliggjort mindre end 
seks år efter dette direktivs ikrafttræden

iii) onlinekort og 
kortlægningstjenester, så længe 
væsentlige oplysninger gives på en 
tilgængelig digital måde for så vidt angår 
kort, der er bestemt til navigationsbrug

iv) tredjepartsindhold, der hverken er 
finansieret eller udviklet af eller er under 
kontrol af tjenesteudbyderen.

Or. en

Ændringsforslag 659
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IX – del A – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Konstruktion og produktion udgår

Konstruktion og produktion af produkter 
med henblik på at maksimere deres 
forventede anvendelse af personer med 
funktionsnedsættelser, herunder personer 
med handicap og personer med 
aldersrelaterede funktionsnedsættelser, 
skal opnås gennem tilgængelighed, for så 
vidt angår:

a) oplysninger om anvendelse af 
produktet anført i/på selve produktet 
(mærkning, brugsanvisning, advarsler), 
som:

i) skal være tilgængelige gennem 
mere end en sensorisk kanal

ii) skal være forståelige
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iii) skal kunne konstateres

iv) skal have en passende 
skriftstørrelse under forudsigelige 
anvendelsesforhold

b) produktets emballage, herunder 
oplysningerne i det (åbning, lukning, 
anvendelse og bortskaffelse)

c) produktets brugsanvisning med 
oplysninger om installation og 
vedligeholdelse, oplagring og 
bortskaffelse, som skal opfylde følgende 
betingelser:

i) indholdet af brugsanvisningen 
skal være til rådighed i tekstformater, der 
kan anvendes til at skabe alternative 
kompenserende formater, der kan 
forelægges på forskellige måder og via 
mere end én sensorisk kanal, og

ii) brugsanvisningen skal omfatte 
alternativer til indhold, som ikke består af 
tekst

d) produktets brugergrænseflade 
(håndtering, styring og feedback, input og 
output) i overensstemmelse med punkt 2

e) produktets brugsegenskaber ved 
hjælp af funktioner, som har til formål at 
opfylde de behov, som personer med 
funktionelle begrænsninger har, i 
overensstemmelse med punkt 2

f) produktets grænseflade med 
hjælpemidler.

Or. en

Ændringsforslag 660
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IX – del A – punkt 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Konstruktion og produktion af produkter 
med henblik på at maksimere deres 
forventede anvendelse af personer med 
funktionsnedsættelser, herunder personer 
med handicap og personer med 
aldersrelaterede funktionsnedsættelser, 
skal opnås gennem tilgængelighed, for så 
vidt angår:

Skal være i overensstemmelse med 
afdeling I

Or. en

Ændringsforslag 661
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IX – del A – punkt 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Konstruktion og produktion af produkter 
med henblik på at maksimere deres 
forventede anvendelse af personer med 
funktionsnedsættelser, herunder personer 
med handicap og personer med 
aldersrelaterede funktionsnedsættelser, skal 
opnås gennem tilgængelighed, for så vidt 
angår:

Konstruktion og produktion af produkter 
med henblik på at maksimere deres 
forventede anvendelse af personer med 
handicap og personer med aldersrelaterede 
funktionsnedsættelser, skal opnås ved at 
opfylde de i punkt C fastsatte krav til 
ydeevne. Konstruktionen og produktionen 
af produkter omfatter:

Or. en

Ændringsforslag 662
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IX – del A – punkt 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) skal være tilgængelige gennem 
mere end en sensorisk kanal

i) skal være forståelige

Or. en
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Ændringsforslag 663
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IX – del A – punkt 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) skal være forståelige ii) skal kunne konstateres

Or. en

Ændringsforslag 664
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IX – del A – punkt 1 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) skal kunne konstateres iii) skal have en passende 
skriftstørrelse og skrifttype med en 
tilstrækkelig lyskontrast mellem tegn og 
baggrund med henblik på at maksimere 
læsbarheden under forudsigelige 
anvendelsesforhold

Or. en

Ændringsforslag 665
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IX – del A – punkt 1 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) skal have en passende 
skriftstørrelse under forudsigelige 
anvendelsesforhold

iv) skal stilles til rådighed i et 
tilgængeligt webformat og i et elektronisk 
format, der ikke er et webdokument, idet 
de skal være opfattelige, forståelige, 
anvendelige og robuste.
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Or. en

Ændringsforslag 666
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IX – del A – punkt 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) produktets emballage, herunder 
oplysningerne i det (åbning, lukning, 
anvendelse og bortskaffelse)

b) produktets emballage, herunder 
oplysningerne i det (åbning, lukning, 
anvendelse og bortskaffelse), som

Or. en

Ændringsforslag 667
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IX – del A – punkt 1 – litra b – nr. i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) skal opfylde de i litra a) fastsatte 
krav

Or. en

Ændringsforslag 668
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv
Bilag I – del 1 – nr. 2 – litra b – nr. ii (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) på en enkel og præcis måde skal 
informere forbrugerne om, at produktet 
omfatter tilgængelighedsfunktioner og er 
kompatibelt med teknologiske 
hjælpemidler
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Or. en

Ændringsforslag 669
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IX – del A – punkt 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) produktets brugsanvisning med 
oplysninger om installation og 
vedligeholdelse, oplagring og 
bortskaffelse, som skal opfylde følgende 
betingelser:

c) produktets brugsanvisning med 
oplysninger om installation og 
vedligeholdelse, oplagring og 
bortskaffelse, hvad enten det leveres 
separat eller integreret i produktet, som:

Or. en

Ændringsforslag 670
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IX – del A – punkt 1 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) indholdet af brugsanvisningen 
skal være til rådighed i tekstformater, der 
kan anvendes til at skabe alternative 
kompenserende formater, der kan 
forelægges på forskellige måder og via 
mere end én sensorisk kanal, og

i) skal stilles til rådighed i et 
tilgængeligt webformat og i et elektronisk 
format, der ikke er et webdokument, idet 
de skal være opfattelige, forståelige, 
anvendelige og robuste.

Or. en

Ændringsforslag 671
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IX – del A – punkt 1 – litra c – nr. ii
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) brugsanvisningen skal omfatte 
alternativer til indhold, som ikke består af 
tekst

ii) skal opliste og gøre rede for, 
hvordan produktets 
tilgængelighedsfunktioner anvendes og 
dets forenelighed med en bred vifte af 
kompenserende teknologier på EU-plan 
og på internationalt plan

Or. en

Ændringsforslag 672
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IX – del A – punkt 1 – litra c – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) oplysningerne skal stilles til 
rådighed i alternative ikke-elektroniske 
formater efter anmodning. De alternative 
ikkeelektroniske formater kan omfatte 
stor skrift, blindeskrift eller letlæselige 
formater

Or. en

Ændringsforslag 673
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IX – del A – punkt 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) produktets grænseflade med 
hjælpemidler.

f) produktet skal være kompatibelt
med en bred vifte af hjælpemidler og 
teknologier, der er til rådighed på EU-
plan og internationalt plan, herunder 
høreteknologier som høreapparater, 
teleslynge, cochlearimplantater og 
høretekniske hjælpemidler.
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Or. en

Ændringsforslag 674
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IX – del A – punkt 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) indkvarteringstjenester (bebyggede 
omgivelser)

Or. en

Ændringsforslag 675
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IX – del A – punkt 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Brugergrænseflade og funktionel 
udformning

udgår

For at sikre tilgængeligheden af 
produkternes konstruktion og deres 
brugergrænseflade som omhandlet i stk. 
1, litra d) og e), skal deres konstruktion, 
hvis det er relevant, sikre:

a) kommunikation og orientering via 
mere end én sensorisk kanal

b) alternativer til tale til 
kommunikation og orientering

c) fleksibel forstørrelse og kontrast

d) en alternativ farve til formidling af 
oplysninger

e) fleksible måder, hvorpå forgrund 
og baggrund kan styres og adskilles, 
herunder for at nedbringe baggrundsstøj 
og forbedre klarheden
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f) brugerstyring af lydstyrken

g) sekventiel styring og alternativer 
til finmotorisk styring

h) funktionsmåder med begrænset 
rækkevidde og styrke

i) beskyttelse mod udløsning af 
anfald som følge af lysfølsomhed.

Or. en

Ændringsforslag 676
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IX – del A – punkt 2 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Brugergrænseflade og funktionel 
udformning

Funktionskrav til brugergrænseflade og til 
konstruktion af produktet

Or. en

Ændringsforslag 677
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IX – del A – punkt 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kommunikation og orientering via 
mere end én sensorisk kanal

a) kommunikation og orientering via 
mere end én sensorisk kanal, herunder:

i) hvis produktet indbefatter visuelle 
kommunikations- og betjeningsmåder, 
skal det også indbefatte mindst én 
informations- og betjeningsmåde, som 
ikke forudsætter synsevne

ii) hvis produktet indbefatter auditive 
informations- og betjeningsmåder, skal 
det også indbefatte mindst én 
informations- og betjeningsmåde, som 
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ikke forudsætter hørelse

Or. en

Ændringsforslag 678
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IX – del A – punkt 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) alternativer til tale til 
kommunikation og orientering

b) alternativer til tale til 
kommunikation og orientering hvis 
produktet kræver stemmeinput fra 
brugeren, skal produktet også indbefatte 
mindst én betjeningsmåde, som ikke 
forudsætter, at brugeren frembringer 
lydelementer såsom tale, fløjte eller klik

Or. en

Ændringsforslag 679
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IX – del A – punkt 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fleksibel forstørrelse og kontrast c) at produktet, når det omfatter 
visuelle kommunikations- og 
betjeningsmåder, er forsynet med 
funktioner, der gør det muligt for 
brugerne at udnytte deres begrænsede syn 
bedre, herunder ved, uden tab af indhold 
eller funktionalitet, at gøre det muligt at 
ændre på størrelse, kontrast og lysstyrke, 
og det bør, hvor det er muligt, indbefatte 
fleksible måder, hvorpå forgrund og 
baggrund kan styres og adskilles, samt 
fleksibel kontrol over det nødvendige 
synsfelt

Or. en
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Ændringsforslag 680
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IX – del A – punkt 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en alternativ farve til formidling af 
oplysninger

d) en visuel betjeningsmåde, der ikke 
kræver, at brugeren kan opfatte farver 

Or. en

Ændringsforslag 681
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IX – del A – punkt 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) fleksible måder, hvorpå forgrund og 
baggrund kan styres og adskilles, herunder 
for at nedbringe baggrundsstøj og 
forbedre klarheden

e) brugerkontrol over volumen og 
forbedrede lydfunktioner for at forbedre 
lydens klarhed, herunder fleksible måder, 
hvorpå lydlig forgrund og baggrund kan 
styres og adskilles, hvis stemme og 
baggrund er tilgængelige som to separate 
lydkilder

Or. en

Ændringsforslag 682
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IX – del A – punkt 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) sekventiel styring og alternativer til 
finmotorisk styring

g) sekventiel styring og alternativer til 
finmotorisk styring, herunder også 
funktioner, som, i tilfælde af at produktet 
kræver manuel betjening, gør det muligt 
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for brugerne at anvende produktet ved 
hjælp af alternative betjeningsformer, der 
ikke kræver finmotorisk styring som 
håndgreb eller håndstyrke, eller som 
kræver betjening af mere end én 
betjeningsanordning på samme tid

Or. en

Ændringsforslag 683
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IX – del A – punkt 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) funktionsmåder med begrænset 
rækkevidde og styrke

h) betjeningsmåder med begrænset 
rækkevidde og styrke herunder at 
informations- og betjeningselementer, 
hvis produktet står frit eller er installeret, 
skal anbringes inden for 
standardrækkevidde, eller at det skal være 
muligt for en bruger at anbringe 
produktet inden for rækkevidde

Or. en

Ændringsforslag 684
Jiří Maštálka

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) beskyttelse mod udløsning af anfald 
som følge af lysfølsomhed.

i) hvis produktet indbefatter visuelle 
betjeningsmåder, skal det også indbefatte 
mindst én informationsmåde, som 
minimerer risikoen for udløsning af anfald 
som følge af lysfølsomhed.

Or. en
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Ændringsforslag 685
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IX – del A – punkt 2 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) funktioner, der gør 
kommunikation og brugerbetjening 
simplere og nemmere at anvende

Or. en

Ændringsforslag 686
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IX – del A – punkt 2 – litra i b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ib) hvis produktet er udstyret med 
funktioner, der er bestemt til at forbedre 
tilgængeligheden, skal brugernes privatliv 
beskyttes, når de bruger disse funktioner

Or. en

Ændringsforslag 687
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti, Marlene Mizzi, Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IX – del B – punkt 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) gøre websteder tilgængelige på en 
ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan 
opfatte, bruge og forstå indholdet, og som 
gør det muligt at tilpasse præsentationen af 
indholdet og interaktionsformen, om 
nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig 
alternativ elektronisk løsning og på en 

e) gøre websteder og online 
applikationer, som er nødvendige for 
leveringen af tjenesten, tilgængelige på en 
ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan 
opfatte, bruge og forstå indholdet, og som 
gør det muligt at tilpasse præsentationen af 
indholdet og interaktionsformen, om 
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måde, der fremmer interoperabilitet med en 
bred vifte af brugeragenter og 
kompenserende teknologier, som findes på 
EU-plan og internationalt plan

nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig 
alternativ elektronisk løsning og på en
robust måde, der fremmer interoperabilitet 
med en bred vifte af brugeragenter og 
kompenserende teknologier, som findes på 
EU-plan og internationalt plan

Or. en

Ændringsforslag 688
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti, Marlene Mizzi, Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IX – del B – punkt 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) gøre mobilt baserede 
tjenesteydelser, herunder mobile 
applikationer, der er nødvendige for 
leveringen af tjenesteydelserne, 
tilgængelige på en ensartet måde, der 
sikrer, at brugerne kan opfatte, bruge og 
forstå indholdet, og som gør det muligt at 
tilpasse præsentationen af indholdet og 
interaktionsformen, om nødvendigt ved 
hjælp af en tilgængelig alternativ 
elektronisk løsning og på en robust måde, 
der fremmer interoperabilitet med en bred 
vifte af brugeragenter og kompenserende 
teknologier, som findes på EU-plan og 
internationalt plan

Or. en

Ændringsforslag 689
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi, Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IX – del B – punkt 1 – litra f
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) sørge for tilgængelige oplysninger 
for at lette komplementariteten med 
kompenserende tjenesteydelser

f) sørge for tilgængelige oplysninger 
for at lette komplementariteten med 
kompenserende tjenesteydelser og 
teknologier, herunder høreteknologier 
som høreapparater, teleslynge, 
cochlearimplantater og høretekniske 
hjælpemidler

Or. en

Ændringsforslag 690
Jiří Maštálka

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IX – del B a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ba. Funktionelle krav

a) Brug uden syn

Hvis et IKT-produkt indbefatter visuelle 
betjeningsmåder, skal det også indbefatte 
mindst én betjeningsmåde, som ikke 
forudsætter synsevne.

b) Brug med nedsat syn

Hvis et IKT-produkt indbefatter visuelle 
betjeningsmåder, skal det også indbefatte 
mindst én betjeningsmåde, som sætter 
brugeren i stand til at gøre bedre brug af 
sin nedsatte synsevne.

c) Brug uden farveopfattelse

Hvis et IKT-produkt indbefatter visuelle 
betjeningsmåder, skal det også indbefatte 
mindst én betjeningsmåde, som ikke 
forudsætter, at brugeren kan opfatte 
farver.

d) Brug uden hørelse

Hvis et IKT-produkt indbefatter auditive 
betjeningsmåder, skal det også indbefatte 
mindst én betjeningsmåde, som ikke 
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forudsætter hørelse.

e) Brug med nedsat hørelse

Hvis et IKT-produkt indbefatter auditive 
betjeningsmåder, skal det også indbefatte 
mindst én betjeningsmåde med forbedrede 
lydfunktioner.

f) Brug uden taleevne

Hvis et IKT-produkt kræver stemmeinput 
fra brugeren, skal det også indbefatte 
mindst én betjeningsmåde, som ikke 
forudsætter, at brugeren frembringer 
lydelementer med stemmens brug.

g) Brug med begrænsede 
håndbevægelser eller styrke

Hvis et IKT-produkt kræver 
håndbevægelser, skal det også indbefatte 
mindst én betjeningsmåde, som gør det 
muligt for brugeren at anvende IKT-
produktet ved alternative handlinger, som 
ikke kræver håndbevægelser eller 
håndstyrke.

h) Brug med begrænset rækkevidde

Hvis et IKT-produkt er fritstående eller 
installeret, skal dets 
betjeningsanordninger være inden for alle 
brugeres rækkevidde.

i) Minimering af risikoen for at 
fremkalde fotosensitive anfald

Hvis et IKT-produkt indbefatter visuelle 
betjeningsmåder, skal det også indbefatte 
mindst én betjeningsmåde, som minimerer 
risikoen for at fremkalde fotosensitive 
anfald

j) Brug med begrænset kognition

Et IKT-produkt skal indbefatte mindst én 
betjeningsmåde med funktioner, som gør 
produktet enklere og lettere at bruge

k) Privatlivets fred

Hvis et IKT-produkt indbefatter 
tilgængelighedsberegnede funktioner, 
skal det indbefatte mindst én 
betjeningsmåde, der sikrer privatlivets 
fred ved benyttelse af de 
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tilgængelighedsberegnede IKT-
funktioner.

Or. en

Ændringsforslag 691
Igor Šoltes

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IX – del B a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ba. Funktionelle krav

a) Brug uden syn: Når der med IKT 
tilvejebringes visuelle betjeningsformer, 
skal der dermed også tilvejebringes mindst 
en form for betjening, som ikke kræver 
syn
b) Brug med nedsat syn: Når der med 
IKT tilvejebringes visuelle 
betjeningsformer, skal der dermed også 
tilvejebringes mindst en form for 
betjening, som sætter brugere med nedsat 
syn i stand til at gøre bedre brug af det 
syn
c) Brug uden at kunne opfatte farver 
og kontraster: Når der med IKT 
tilvejebringes visuelle betjeningsformer, 
skal der dermed også tilvejebringes mindst 
en form for betjening, som ikke kræver, at 
brugeren kan opfatte farver og kontraster 
d) Brug uden hørelse: Når der med 
IKT tilvejebringes auditive 
betjeningsformer, skal der dermed også 
tilvejebringes mindst en form for 
betjening, som ikke kræver hørelse 
e) Brug med nedsat hørelse: Når der 
med IKT tilvejebringes auditive 
betjeningsformer, skal der dermed også 
tilvejebringes mindst en form for 
betjening med forbedrede lydfunktioner, 
øget klarhed og lydstyrke   
f) Brug uden stemmens brug: Når 
IKT kræver stemmeinput fra brugerne, 
skal der dermed også tilvejebringes mindst 
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en form for betjening, som ikke kræver, at 
brugerne genererer et output med 
stemmen 
g) Brug med begrænset 
bevægelsesfrihed eller styrke: Når IKT 
kræver håndbevægelser, skal der dermed 
også tilvejebringes mindst en form for 
betjening, som gør det muligt for 
brugerne at benytte IKT ved hjælp af 
alternative bevægelser, som ikke kræver 
håndbevægelser eller håndstyrke, eller 
som ikke kræver betjening af mere end én 
betjeningsanordning på samme tid 
h) Brug med begrænset rækkevidde: 
Der, hvor IKT-produkter er fritstående 
eller installerede, skal deres 
betjeningsanordninger være inden for alle 
brugeres rækkevidde  
i) Minimering af udløsning af anfald 
som følge af lysfølsomhed: Når der med 
IKT tilvejebringes visuelle 
betjeningsformer, skal der dermed også 
tilvejebringes mindst en form for 
betjening, som minimerer risikoen for 
udløsning af anfald som følge af 
lysfølsomhed 
j) Brug med begrænset kognition: 
Med IKT skal der tilvejebringes mindst en 
form for betjening, som gør brugen 
enklere og lettere 
k) Privatlivets fred: Når der med IKT 
tilvejebringes funktioner, der sikrer 
tilgængelighed, skal der dermed også 
tilvejebringes mindst en form for 
betjening, der sikrer brugernes ret til 
privatlivets fred, når de benytter sig af de 
IKT-funktioner, der sikrer tilgængelighed.

Or. en

Ændringsforslag 692
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling X – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

AFSNIT X -
TILGÆNGELIGHEDSKRAV MED 
HENBLIK PÅ ARTIKEL 3, STK. 10, 
FOR SÅ VIDT ANGÅR DET 
BEBYGGEDE MILJØ, HVOR DE 
TJENESTEYDELSER, DER ER 
OMFATTET AF DETTE DIREKTIVS 
ANVENDELSESOMRÅDE, LEVERES

AFSNIT X -
TILGÆNGELIGHEDSKRAV MED 
HENBLIK PÅ ARTIKEL 3, STK. 10, 
FOR SÅ VIDT ANGÅR DET 
BEBYGGEDE MILJØ, HVOR DE 
PRODUKTER OG TJENESTEYDELSER, 
DER ER OMFATTET AF DETTE 
DIREKTIVS ANVENDELSESOMRÅDE, 
LEVERES

Or. en

Ændringsforslag 693
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling X – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) anvendelse af relaterede udendørs 
områder og faciliteter under 
tjenesteyderens ansvar

a) anvendelse af relaterede udendørs 
områder og faciliteter

Or. en

Ændringsforslag 694
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling X – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) adgangsforhold til bygninger under 
tjenesteyderens ansvar

b) adgangsforhold til bygninger

Or. en
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Ændringsforslag 695
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi, Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling X – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) anvendelse af udstyr og faciliteter, 
der anvendes til levering af tjenesteydelsen

g) anvendelse af udstyr og faciliteter, 
der anvendes til levering af produktet eller 
tjenesteydelsen

Or. en

Ændringsforslag 696
Igor Šoltes

Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling X a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indkvarteringstjenester

A. Tjenesteydelser

1. Levering af tjenesteydelser med henblik 
på at maksimere deres forventede 
anvendelse af personer med 
funktionsnedsættelse, herunder personer 
med handicap, skal opnås ved at: 
a) give oplysninger om 
tjenesteydelsens funktion og om dens 
tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 
som følger:
i) skal stilles til rådighed i et 
tilgængeligt webformat, idet de skal være 
opfattelige, anvendelige, forståelige og 
robuste i overensstemmelse med litra b)
ii) skal opliste og gøre rede for, 
hvordan tjenestens 
tilgængelighedsfunktioner anvendes og 
dens komplementaritet med en bred vifte 
af kompenserende teknologier 
b) gøre websteder og online 
applikationer, som er nødvendige for 
leveringen af tjenesten, tilgængelige på en 
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ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan
opfatte, bruge og forstå indholdet, og som 
gør det muligt at tilpasse præsentationen 
af indholdet og interaktionsformen, om 
nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig 
alternativ elektronisk løsning og på en 
robust måde, der fremmer 
interoperabilitet med en bred vifte af 
brugeragenter og kompenserende 
teknologier, som findes på EU-plan og 
internationalt plan
c) gøre tjenester, som er baseret på 
mobile enheder, herunder mobile 
applikationer, som er nødvendige for 
leveringen af e-handelstjenester, 
tilgængelige på en ensartet og passende 
måde, der sikrer, at brugerne kan opfatte, 
bruge og forstå indholdet, og som gør det 
muligt at tilpasse præsentationen af 
indholdet og interaktionsformen, om 
nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig 
alternativ elektronisk løsning, og på en 
robust måde, der fremmer 
interoperabilitet med en bred vifte af 
brugeragenter og kompenserende 
teknologier, som findes på EU-plan og 
internationalt plan
d) elektronisk identifikation, 
sikkerhed og betalingsmetoder, som er 
nødvendige for leveringen af 
tjenesteydelsen, skal kunne forstås, 
opfattes, anvendes og være robuste uden 
at undergrave brugerens sikkerhed og 
personlige oplysninger.
e) gøre de bebyggede omgivelser 
tilgængelige for personer med handicap i 
overensstemmelse med kravene i afdeling 
XI
a) alle fællesområder (reception, 
indgang, faciliteter til fritidsformål, 
konferencelokaler m.v.) 
ii) lokaler i overensstemmelse med 
kravene i afsnit XI, mens 
minimumsantallet af tilgængelige lokaler 
pr. bygning skal være:
• ét tilgængeligt lokale for 
bygninger med færre end 20 lokaler i alt
• to tilgængelige lokaler for 
bygninger med flere end 20, men færre 
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end 50 lokaler
• ét supplerende tilgængeligt lokale 
for hver 50 yderligere lokaler
2. Støttetjenester

Eventuelle støttetjenester (helpdeske, 
callcentre, teknisk støtte, relætjenester og 
uddannelsestjenester) skal fremlægge 
oplysninger om tilgængeligheden af 
tjenesten og dens forenelighed med 
kompenserende teknologier og tjenester 
ved hjælp af tilgængelige 
kommunikationsmidler for brugere med 
funktionsnedsættelse, herunder personer 
med handicap.

Or. en

Ændringsforslag 697
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Forslag til direktiv
Bilag II

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en
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