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Tegnforklaring 

 * Høringsprocedure 

 *** Godkendelsesprocedure 

 ***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling) 

 ***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling) 

 ***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling) 

 

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 

retsakt) 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag til et udkast til retsakt 

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner 

 

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

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

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

 

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 

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

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

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

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

heri der er berørt. 

 

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst 

 

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

markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 

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

slettes eller overstreges. 

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

berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 

ikke markeret. 
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

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

medlemsstaternes love og administrative bestemmelser for så vidt angår 

tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser 

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

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling) 

Europa-Parlamentet, 

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

(COM(2016)0615), 

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

funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 

Parlamentet (C8-0387/2015), 

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

funktionsmåde, 

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

Udvalg, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 59, 

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

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

Turismeudvalget, Kultur- og Uddannelsesudvalget, Udvalget om Kvinders Rettigheder 

og Ligestilling og Udvalget for Andragender (A8-0000/2017), 

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling; 

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 

væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 

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

til de nationale parlamenter. 

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

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Forskellene mellem de love og 

administrative bestemmelser vedrørende 

produkters og tjenesteydelsers 

tilgængelighed for personer med 

funktionsnedsættelser, herunder personer 

med handicap, som de forskellige 

medlemsstater har vedtaget, skaber 

barrierer for den fri bevægelighed for 

sådanne produkter og tjenesteydelser og 

fordrejer effektiv konkurrence i det indre 

marked. Virksomheder, navnlig små og 

mellemstore virksomheder (SMV'er), er i 

særlig grad påvirket af disse barrierer. 

(3) Forskellene mellem de love og 

administrative bestemmelser vedrørende 

visse produkters og tjenesteydelsers 

tilgængelighed for personer med 

funktionsnedsættelser, herunder personer 

med handicap, som de forskellige 

medlemsstater har vedtaget, skaber 

barrierer for disses fri bevægelighed og 

fordrejer effektiv konkurrence i det indre 

marked. Der vil formentlig ske en stigning 

i uligheder for andre produkters 

vedkommende på grund af 

ikrafttrædelsen af De Forenede Nationers 

konvention om rettigheder for personer 

med handicap ("konventionen"). 

Virksomheder, navnlig små og 

mellemstore virksomheder (SMV'er), er i 

særlig grad påvirket af disse barrierer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (9a) Øget tilgængelighed ved produkter 

og tjenesteydelser vil forbedre 

livskvaliteten, ikke blot for handicappede, 

men også for personer med andre 

permanente eller midlertidige 

funktionsnedsættelser såsom ældre, 

gravide og personer der rejser med 

bagage. Det er imidlertid vigtigt at 

begrænse direktivets anvendelsesområde 

til udelukkende personer med handicap 

og ikke udvide det til generelt at omfatte 
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personer med permanent eller midlertidig 

funktionsnedsættelse i den hensigt at 

afpasse dette direktiv med konventionen 

og sikre juridisk sikkerhed for de 

erhvervsdrivende.  

Or. en 

Begrundelse 

It is not appropriate to include in the scope of the Directive people who suffer from temporary 

functional limitations as proposed by the Commission as it would make the implementation of 

the Directive extremely complicated. However, it is worth recognising the positive impact that 

more accessible products have on other consumers than consumers with disabilities. The 

2012 Eurobarometer on accessibility shows that 7 in 10 Europeans believe better 

accessibility of goods and services would very much improve the lives of people with 

disabilities, the elderly and others with accessibility issues. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 16 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (16a) Produkter og tjenesteydelser 

omfattet af dette direktivs 

anvendelsesområde bør være begrænset 

til dem, der er beregnet til at blive brugt af 

forbrugere. Eksempelvis bør 

computerhardware til generelle formål 

omfatte produkter såsom desktop-

computere, integrerede desktop-

computere, håndholdte computere 

(herunder tablet-computere, tavle-

computere og mobile fjernserver-

computere ("thin client"), fjernserver-

computere til desktop, arbejdsstationer og 

mobile arbejdsstationer. Tilsvarende skal 

de bankydelser, der er omfattet af dette 

direktiv, begrænses til dem, der er 

beregnet til at blive brugt af forbrugere. 

Or. en 
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Begrundelse 

Dette direktiv har ikke til formål at omhandle produkter, der er beregnet til benyttelse blandt 

fagfolk eller til tjenesteydelser mellem virksomheder. Dette var uklart i Kommissionens 

forslag. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 17 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) Alle produkter og tjenesteydelser 

skal opfylde de tilgængelighedskrav, der er 

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

tilgængelige for handicappede og ældre. 

Tilgængelighedsforpligtelserne vedrørende 

e-handel gælder også for online salg af 

tjenesteydelser i henhold til artikel 1, stk. 

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

(17) Alle produkter og tjenesteydelser, 

der henhører under dette direktivs 

anvendelsesområde, bør opfylde de 

tilgængelighedskrav, der er opstillet i 

artikel 3 og i bilag I, for at være 

tilgængelige for handicappede. 

Tilgængelighedsforpligtelserne vedrørende 

onlinemarkeder bør også gælde for online 

salg af tjenesteydelser i henhold til artikel 

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

Or. en 

Begrundelse 

Det foreslåede direktiv sigter mod at understøtte medlemsstaterne i at opfylde deres 

tilgængelighedsforpligtelser under FN's konvention om handicappedes rettigheder. 

Konventionen henviser alene til "personer med handicap". Det foreslås derfor at afpasse 

direktivet til konventionen og begrænse dets anvendelsesområde til udelukkende at omfatte 

personer med handicap. Det er endvidere i tråd med det nyligt vedtagne direktiv om 

tilgængelighed ved sektororganers websteder og mobil-apps. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til direktiv 

Betragtning 17 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (17a) Med henblik på at sikre 

tilgængeligheden af de tjenesteydelser, der 

er omfattet af direktivets 

anvendelsesområde, bør produkter 

anvendt i udførelsen af de omfattede 



 

PR\1113653DA.docx 9/117 PE597.391v01-00 

 DA 

tjenesteydelser tilsvarende overholde de 

tilgængelighedskrav, der er fastsat i dette 

direktiv i overensstemmelse med bilag I 

hertil og de overgangsbestemmelser, der 

er fastsat heri. 

Or. en 

Begrundelse 

Det fremgår ikke klart af Kommissionens forslag, at f.eks. forpligtelsen i medfør af dette 

direktiv ikke kun pålægger pengeautomat-fabrikanter at gøre alle deres nye kontantautomater 

tilgængelige, men også forpligter en bank til at gøre sine pengeautomater tilgængelige fra og 

med datoen for direktivets ikrafttræden. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til direktiv 

Betragtning 21 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(21) Kommissionens forslag til Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv34 

indeholder tilgængelighedskrav til et 

bestemt sæt af offentlige organers 

websteder. Derudover foreslås det at skabe 

grundlag for en metode til overvågning og 

indberetning af de relevante websteders 

overholdelse af de krav, der er opført i 

dette direktiv. Både 

tilgængelighedskravene og metoderne til 

overvågning og indberetning i direktivet 

skal anvendes på offentlige organers 

websteder. Med henblik på navnlig at 

sikre, at de relevante myndigheder 

gennemfører samme tilgængelighedskrav 

uanset den type websted, der reguleres, bør 

tilgængelighedskravene i dette direktiv 

tilpasses kravene i det foreslåede direktiv 

om tilgængeligheden af offentlige 

organers websteder. E-handelsaktiviteter 

via den offentlige sektors websteder, der 

ikke er omfattet af nævnte direktiv, er 

omfattet af dette forslag for at sikre, at 

online salg af produkter og tjenesteydelser 

er tilgængeligt for handicappede og ældre, 

(21) Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv (EU) 2016/210234 indeholder 

tilgængelighedskrav til alle offentlige 

organers websteder. Derudover opstilles 

grundlag for en metode til overvågning og 

indberetning af de relevante websteders og 

mobil-applikationers overholdelse af de 

krav, der er opført i dette direktiv. Både 

tilgængelighedskravene og metoderne til 

overvågning og indberetning i direktivet 

anvendes på offentlige organers websteder 

og mobil-applikationer. Med henblik på 

navnlig at sikre, at de relevante 

myndigheder gennemfører samme 

tilgængelighedskrav uanset den type 

websted og mobil-applikation, der 

reguleres, bør tilgængelighedskravene i 

dette direktiv tilpasses kravene i direktiv 

(EU) 2016/2102. E-handelsaktiviteter via 

den offentlige sektors websteder og mobil-

applikationer, der ikke er omfattet af 

direktiv (EU) 2016/2102, er omfattet af 

dette direktivs anvendelsesområde for at 

sikre, at online salg af produkter og 

tjenesteydelser er tilgængeligt for 
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uanset om der er tale om offentligt eller 

privat salg. 

handicappede, uanset om der er tale om 

offentligt eller privat salg. 

__________________ __________________ 

34 Forslag til Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv om tilgængeligheden af 

offentlige organers websteder, COM(2012) 

721. 

34 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

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

tilgængeligheden af offentlige organers 

websteder og mobil-applikationer (EUT L 

327 af 2.12.2016, s. 1). 

Or. en 

Begrundelse 

Dette er en teknisk ændring, der afspejler den endelige aftale om direktivet om tilgængelighed 

for offentlige organers websteder og mobil-applikationer som indgået af Parlamentet og 

Rådet. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til direktiv 

Betragtning 22 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (22a) Visse elementer af 

tilgængelighedskravene fastsat i dette 

direktiv, navnlig de i bilag I opstillede 

krav vedrørende fremlæggelse af 

information, er allerede omfattet af den 

nugældende EU-ret på transportområdet. 

Disse retsakter omfatter Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) 

nr. 1371/20071a og (EU) 1300/20141b og 

Kommissionens forordning (EU) nr. 

454/20111c vedrørende godstransport; 

Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 181/20111d om bus- 

og rutebilstransport; og Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 1177/20101e om maritim transport. 

Med henblik på at sikre 

reguleringsmæssig samstemmighed og 

forudsigelighed for de erhvervsdrivende, 

der er omfattet af disse retsakter, bør de 

relevante krav fastsat i dette direktiv anses 

for at være overholdt i det omfang, de 
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relevante dele af retsakterne overholdes. I 

de tilfælde, hvor tilgængelighedskravene 

ikke er dækket, f.eks. kravet om at gøre 

luftfartsselskabers websteder tilgængelige, 

bør dette direktiv finde anvendelse. 

 __________________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets 

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

oktober 2007 om jernbanepassagerers 

rettigheder og forpligtelser (EUT L 315 af 

3.12.2007, s. 14). 

 1b Kommissionens forordning (EU) nr. 

1300/2014 af 18. november 2014 om den 

tekniske specifikation for interoperabilitet 

gældende for tilgængelighed for 

handicappede og bevægelseshæmmede 

personer i EU's jernbanesystem (EUT L 

356 af 12.12.2014, s. 110). 

 1c Kommissionens forordning (EU) nr. 

454/2011 af 5. maj 2011 om den tekniske 

specifikation for interoperabilitet 

gældende for delsystemet Trafiktelematik 

for persontrafikken i det transeuropæiske 

jernbanesystem (EUT L 123 af 12.5.2011, 

s. 11). 

 1d Europa-Parlamentets og Rådets 

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

februar 2011 om buspassagerers 

rettigheder og om ændring af forordning 

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

28.2.2011, s. 1). 

 1e Europa-Parlamentets og Rådets 

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

november 2010 om passagerers 

rettigheder ved sørejser og rejser på indre 

vandveje og om ændring af forordning 

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

17.12.2010, s. 1). 

Or. en 

Begrundelse 

Det er ikke hensigtsmæssigt, at dette direktiv også skal dække tilgængelighedskrav, der 

allerede er dækket gennem anden lovgivning. Det ville blot skabe juridisk usikkerhed og er 
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ikke i tråd med princippet om bedre lovgivning. Men hvor et aspekt såsom flyselskabers 

websteder ikke er reguleret i en anden EU-retsakt, vil det være dette direktiv, der gælder. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til direktiv 

Betragtning 22 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (22b) Fastsættelsen af 

anvendelsesområdet for dette direktiv for 

så vidt angår luft-, bus-, tog- og 

søtransport af passagerer bør baseres på 

den nugældende sektorspecifikke 

lovgivning vedrørende 

passagerrettigheder. I det omfang at dette 

direktiv ikke finder anvendelse på visse 

typer transporttjenester, bør 

medlemsstaterne være i stand til at 

tilskynde tjenesteudbydere at anvende de 

relevante tilgængelighedskrav som fastsat 

i dette direktiv. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til direktiv 

Betragtning 23 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(23) I nogle situationer vil fælles 

tilgængelighedskrav til bebyggede 

omgivelser lette den frie bevægelighed for 

relaterede tjenesteydelser og for personer 

med handicap. Derfor bør dette direktiv 

gøre det muligt for medlemsstaterne at 

medtage bebyggede omgivelser, der 

anvendes til levering af de tjenesteydelser, 

der er omfattet af dette direktiv, og således 

sikre overholdelse af 

tilgængelighedskravene i bilag X. 

udgår 

Or. en 
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Begrundelse 

Kommissionens forslag opstiller ikke noget valg mellem at inkludere bebyggede omgivelser 

eller ej. Det foreslås at lade denne bemyndigelsesklausul udgå. Medlemsstaterne vil fortsat 

være i stand til at anvende dette direktiv på bebyggede omgivelser, hvis de ønsker det. Der 

indføjes et nyt stykke i artikel 28, der pålægger Kommissionen inden for to år at aflægge 

rapport om en eventuel sådan indføjelse. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til direktiv 

Betragtning 24 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(24) Det er nødvendigt at bestemme, at i 

EU-retsakter, som fastsætter forpligtelser 

vedrørende tilgængelighed uden 

tilgængelighedskrav eller specifikationer, 

vil tilgængelighed blive defineret ved 

henvisning til tilgængelighedskravene i 

dette direktiv. Dette er tilfældet i Europa-

Parlamentets og Rådet direktiv 

2014/23/EU35, Europa-Parlamentets og 

Rådet direktiv 2014/24/EU36 og Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

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

specifikationer og de tekniske eller 

funktionelle krav til de koncessioner og 

bygge- og anlægsarbejder, som henhører 

under deres anvendelsesområde, tager 

hensyn til kriterier vedrørende "design for 

alle" eller adgangsmuligheder for personer 

med handicap. 

(24) Det er nødvendigt at bestemme, at i 

EU-retsakter, som fastsætter forpligtelser 

vedrørende tilgængelighed uden 

tilgængelighedskrav eller specifikationer, 

vil tilgængelighed blive defineret ved 

henvisning til tilgængelighedskravene i 

dette direktiv. Disse retsakter omfatter 

Europa-Parlamentets og Rådet direktiv 

2014/23/EU35, Europa-Parlamentets og 

Rådet direktiv 2014/24/EU36 og Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

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

specifikationer og de tekniske eller 

funktionelle krav til de koncessioner og 

bygge- og anlægsarbejder, som henhører 

under deres anvendelsesområde, tager 

hensyn til kriterier vedrørende "design for 

alle" eller adgangsmuligheder for personer 

med handicap. Dette direktiv bør dog ikke 

ændre på den obligatoriske eller frivillige 

art af bestemmelserne i de øvrige EU-

retsakter. Dette direktiv bør derfor 

beslutte, at når tilgængelighedskravene 

anvendes i overensstemmelse med disse 

øvrige retsakter, er disse krav de samme 

over hele Unionen. 

__________________ __________________ 

35 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/23/EU af 26. februar 2014 om 

tildeling af koncessionskontrakter (EUT L 

94 af 28.3.2014, s. 1). 

35 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/23/EU af 26. februar 2014 om 

tildeling af koncessionskontrakter (EUT L 

94 af 28.3.2014, s. 1). 

36 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 36 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
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2014/24/EU af 26. februar 2014 om 

offentlige udbud og om ophævelse af 

direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 

28.3.2014, s. 65). 

2014/24/EU af 26. februar 2014 om 

offentlige udbud og om ophævelse af 

direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 

28.3.2014, s. 65). 

37 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/25/EU af 26. februar 2014 om 

fremgangsmåderne ved indgåelse af 

kontrakter inden for vand- og 

energiforsyning, transport samt 

posttjenester og om ophævelse af direktiv 

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

243). 

37 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/25/EU af 26. februar 2014 om 

fremgangsmåderne ved indgåelse af 

kontrakter inden for vand- og 

energiforsyning, transport samt 

posttjenester og om ophævelse af direktiv 

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

243). 

Or. en 

Begrundelse 

Det er vigtigt at afklare, at dette direktiv ikke vil ændre ved den obligatoriske eller frivillige 

art af de øvrige EU-retsakter, de henviser til. Det har alene til formål at afklare, hvad 

tilgængelighedskravene er i de tilfælde, hvor de andre EU-retsakter fastsætter krav om, at der 

tages hensyn til tilgængelighedsforhold. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til direktiv 

Betragtning 24 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (24a) Forpligtelsen til at sikre 

tilgængeligheden i 

transportinfrastrukturen i det 

transeuropæiske transportnet er fastsat i 

Europa-Parlamentets og Rådets 

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

tilgængelighedskrav, der er fastsat i dette 

direktiv, bør også gælde for visse 

elementer af transportinfrastrukturen, 

som er reguleret ved denne forordning, i 

det omfang det vedrører produkter og 

tjenesteydelser omfattet af dette direktiv 

og at infrastrukturen og de bebyggede 

omgivelser tilknyttet disse tjenesteydelser 

er beregnet til passagerafbenyttelse. 

 __________________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets 
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forordning nr. 1315/2013/EU af 11. 

december 2013 om Unionens 

retningslinjer for udvikling af det 

transeuropæiske transportnet (EUT L 348 

af 20.12.2013, s. 1). 

Or. en 

Begrundelse 

Når noget vedrører TEN-T er det nødvendigt at rette dets fokus mod passagererne og 

tydeliggøre, hvilke dele der medtages eller udelades og samtidig undgå overlapning i 

lovgivningen. 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til direktiv 

Betragtning 25 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(25) Tilgængelighed bør opnås ved at 

fjerne og forebygge barrierer, helst gennem 

et universelt design eller en "design for 

alle" -tilgang. Tilgængelighed bør ikke 

udelukke tilpasning i rimeligt omfang, når 

det kræves i den nationale ret eller EU-

retten. 

(25) Tilgængelighed bør opnås ved at 

fjerne og forebygge barrierer, helst gennem 

et universelt design eller en "design for 

alle" -tilgang. I henhold til konventionen 

indebærer denne tilgang "konstruktion af 

produkter, omgivelser, ordninger og 

tilbud, således at de i videst muligt 

omfang kan anvendes af alle personer 

uden behov for tilpasning eller særlig 

udformning". Begrebet ”universelt 

design” bør i tråd med konventionen ikke 

udelukke hjælpemidler til særlige grupper 

af personer, herunder personer med 

handicap, når der er behov derfor. 
Tilgængelighed bør ikke udelukke 

tilpasning i rimeligt omfang, når det 

kræves i den nationale ret eller EU-retten. 

Or. en 

Begrundelse 

Det er mere hensigtsmæssigt at indsætte definitionen af "universelt design" her end i artikel 2, 

eftersom begrebet ikke bruges noget andet sted i direktivet. Definitioner bør kun bruges til at 

definere de termer, der indgår i bemyndigelsesbestemmelserne i en retsakt. 
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Ændringsforslag  13 

Forslag til direktiv 

Betragtning 25 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (25a) Den omstændighed, at et produkt 

eller en tjenesteydelse henhører under 

dette direktivs anvendelsesområde, bør 

ikke medføre, at dette produkt eller 

tjenesteydelse omfattes af 

anvendelsesområdet for Rådets direktiv 

93/42/EØF1a. 

 __________________ 

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

1993 om medicinsk udstyr (EFT L 169 af 

12.7.1993, s. 1). 

Or. en 

Begrundelse 

I direktivet om medicinsk udstyr som nyligt ændret anses et produkt udformet til at 

kompensere for et handicap for medicinsk udstyr. Det er derfor nødvendigt at afklare, at Den 

Europæiske Tilgængelighedslov ikke har nogen indvirkning på direktivet om medicinsk 

udstyr. Det er således ikke fordi en produkt eller en tjenesteydelse hører ind under 

tilgængelighedslovens anvendelsesområde, at produktet også vil høre ind under 

anvendelsesområdet for direktivet om medicinsk udstyr. 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til direktiv 

Betragtning 27 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(27) Dette direktiv bør baseres på 

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 

nr. 768/2008/EF38, da det vedrører 

produkter, der allerede er omfattet af andre 

EU-retsakter og således sikrer konsekvens i 

EU-lovgivningen.  

(27) Dette direktiv bør baseres på 

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 

nr. 768/2008/EF38, da det vedrører 

produkter, der allerede er omfattet af andre 

EU-retsakter og således sikrer konsekvens i 

EU-lovgivningen. De sikkerhedsrelaterede 

bestemmelser i denne afgørelse, f.eks. 

vedrørende tilbagekaldelser, bør 
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imidlertid ikke indgå i dette direktiv, 

eftersom et ikke-tilgængeligt produkt ikke 

er et farligt produkt. 

__________________ __________________ 

38 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 

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

rammer for markedsføring af produkter 

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

38 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 

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

rammer for markedsføring af produkter 

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

Or. en 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til direktiv 

Betragtning 28 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(28) Alle erhvervsdrivende, der indgår i 

forsynings- og distributionskæden, bør 

sikre, at de kun gør sådanne produkter 

tilgængelige på markedet, som er i 

overensstemmelse med direktivets 

tilgængelighedskrav. Det er nødvendigt at 

fastlægge en klar og forholdsmæssig 

fordeling af forpligtelserne svarende til 

hver enkelt erhvervsdrivendes rolle i 

forsynings- og distributionsprocessen. 

(28) Alle erhvervsdrivende, der er 

omfattet af dette direktivs 

anvendelsesområde og som indgår i 

forsynings- og distributionskæden, bør 

sikre, at de kun gør sådanne produkter 

tilgængelige på markedet, som er i 

overensstemmelse med direktivets 

tilgængelighedskrav. Det er nødvendigt at 

fastlægge en klar og forholdsmæssig 

fordeling af forpligtelserne svarende til 

hver enkelt erhvervsdrivendes rolle i 

forsynings- og distributionsprocessen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til direktiv 

Betragtning 29 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(29) De erhvervsdrivende bør være 

ansvarlige for at sikre produkters og 

tjenesteydelsers overensstemmelse i 

forhold til deres rolle i forsyningskæden, 

(29) De erhvervsdrivende bør være 

ansvarlige for at sikre produkters og 

tjenesteydelsers overensstemmelse i 

forhold til deres rolle i forsyningskæden, 



 

PE597.391v01-00 18/117 PR\1113653DA.docx 

DA 

således at der sikres et højt niveau for 

beskyttelse af tilgængelighed og fair 

konkurrencebetingelser på EU-markedet. 

således at der sikres bedre tilgængelighed 

og fair konkurrencebetingelser på EU-

markedet. 

Or. en 

Begrundelse 

Det oprindelige forslag fra Kommissionen var dårligt formuleret. Den nye ordlyd afspejler 

nøjagtigt formålet med direktivet. 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til direktiv 

Betragtning 37 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(37) Dette direktiv bør følge princippet 

om "tænk småt først" og tage hensyn til de 

administrative byrder, som påhviler 

SMV'er. Det bør fastsætte ikke-vidtgående 

regler med hensyn til 

overensstemmelsesvurdering og bør 

indføre beskyttelsesklausuler for de 

erhvervsdrivende frem for at foreskrive 

generelle undtagelser og undtagelser for 

sådanne virksomheder. Følgelig bør der 

ved fastsættelsen af reglerne for 

udvælgelse og gennemførelse af de mest 

hensigtsmæssige 

overensstemmelsesvurderingsprocedurer 

tages hensyn til situationen for SMV'erne, 

og forpligtelsen til at vurdere 

tilgængelighedskravenes overensstemmelse 

bør begrænses, således at den ikke udgør 

en uforholdsmæssig stor byrde for 

SMV'erne. Desuden bør 

markedsovervågningsmyndigheder udføre 

deres arbejde på en forholdsmæssigt 

afpasset måde, dvs. under hensyn til 

virksomhedernes størrelse og til, at de 

pågældende produkter kun i mindre 

omfang eller slet ikke er seriefremstillede, 

uden at der skabes unødvendige hindringer 

for små og mellemstore virksomheder og 

uden at bringe varetagelsen af almene 

(37) Dette direktiv bør følge princippet 

om "tænk småt først" og tage hensyn til de 

administrative byrder, som påhviler 

SMV'er. Det bør fastsætte ikke-vidtgående 

regler med hensyn til 

overensstemmelsesvurdering og bør 

indføre beskyttelsesklausuler for de 

erhvervsdrivende. Følgelig bør der ved 

fastsættelsen af reglerne for udvælgelse og 

gennemførelse af de mest hensigtsmæssige 

overensstemmelsesvurderingsprocedurer 

tages hensyn til situationen for SMV'erne, 

og forpligtelsen til at vurdere 

tilgængelighedskravenes overensstemmelse 

bør begrænses, således at den ikke udgør 

en uforholdsmæssig stor byrde for 

SMV'erne. Desuden bør 

markedsovervågningsmyndigheder udføre 

deres arbejde på en forholdsmæssigt 

afpasset måde, dvs. under hensyn til 

virksomhedernes størrelse og til, at de 

pågældende produkter kun i mindre 

omfang eller slet ikke er seriefremstillede, 

uden at der skabes unødvendige hindringer 

for små og mellemstore virksomheder og 

uden at bringe varetagelsen af almene 

samfundshensyn i fare. Endvidere bør 

mikrovirksomheder på grund af deres 

størrelse, ressourcer og beskaffenhed ikke 



 

PR\1113653DA.docx 19/117 PE597.391v01-00 

 DA 

samfundshensyn i fare. være forpligtet til at efterleve 

tilgængelighedskravene. 

Or. en 

Begrundelse 

Med henblik på at nedbringe den reguleringsmæssige byrde for meget små virksomheder og i 

tråd med Kommissionens afgørelse om at undtage mikrovirksomheder fra al lovgivning, hvor 

nødvendigheden og proportionaliteten af disse virksomheders inddragelse ikke kan godtgøres, 

foreslås det at udelade disse af anvendelsesområdet for tilgængelighedsloven. 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til direktiv 

Betragtning 39 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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

fastsætter en procedure for formel 

indsigelse mod harmoniserede standarder, 

der anses for ikke at opfylde kravene i 

dette direktiv. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til direktiv 

Betragtning 40 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(40) Hvor der ikke findes harmoniserede 

standarder, og hvis sådanne er nødvendige 

med markedsharmonisering for øje, bør 

Kommissionen kunne vedtage 

gennemførelsesretsakter, der fastlægger 

fælles tekniske specifikationer for de i 

dette direktiv fastsatte tilgængelighedskrav. 

(40) Hvor der ikke findes harmoniserede 

standarder, og hvis sådanne er nødvendige 

med markedsharmonisering for øje, bør 

Kommissionen kunne vedtage 

gennemførelsesretsakter, der fastlægger 

tekniske specifikationer for de i dette 

direktiv fastsatte tilgængelighedskrav. 

Kommissionens beføjelse til at vedtage 

tekniske specifikationer, som indebærer 

en formodning om overensstemmelse med 

dette direktiv, bør imidlertid være nøje 

indskrænket, eftersom udøvelsen af denne 
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beføjelse ikke vil følge de grundlæggende 

principper for standardisering. 

Or. en 

Begrundelse 

Det er vigtigt at give Kommissionen beføjelse til at vedtage tekniske specifikationer, hvis 

virksomheder ikke er i stand til at vedtage standarder efter en vis periode, men denne 

beføjelse bør være nøje begrænset, eftersom Kommissionen ikke er forpligtet til at følge de 

principper, som er anerkendt af WTO inden for standardisering, nemlig sammenhæng, 

gennemsigtighed, åbenhed, konsensus, frivillig anvendelse, uafhængighed af særinteresser og 

effektivitet ("de grundlæggende principper"). 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til direktiv 

Betragtning 51 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (51a) Med henblik på at sikre behørig 

anvendelse af proportionalitetsprincippet 

med hensyn til de forpligtelser, der 

vedrører identificering af de 

erhvervsdrivende, bør Kommissionen 

tillægges beføjelse i medfør af artikel 290 

i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde til at vedtage retsakter, der 

fastsætter den periode, hvori de 

erhvervsdrivende skal være i stand til at 

identificere den erhvervsdrivende, der har 

forsynet dem med et produkt, eller til 

hvem de har leveret et produkt, og som 

vedrører vedtagelse af retningslinjer. 

Denne periode bør fastsættes i 

forholdsmæssig afpasning til produktets 

livscyklus. Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen gennemfører relevante 

høringer under sit forberedende arbejde, 

herunder på ekspertniveau, og at disse 

høringer gennemføres i overensstemmelse 

med principperne i den interinstitutionelle 

aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning1a. For at sikre lige deltagelse i 

forberedelsen af delegerede retsakter 

modtager Europa-Parlamentet og Rådet 
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navnlig alle dokumenter på samme tid 

som medlemsstaternes eksperter, og deres 

eksperter har systematisk adgang til 

møder i Kommissionens ekspertgrupper, 

der beskæftiger sig med forberedelsen af 

delegerede retsakter. 

 __________________ 

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

Or. en 

Begrundelse 

Det hedder i artikel R7 i bilag I til afgørelse 768/2008, at det pågældende tidsrum skal stå i 

rimeligt forhold til produktets livscyklus. Det gør Kommissionens forslag ikke, idet det i stedet 

foreslår et tidsrum på ti år for alle produkter. Dette er ikke i tråd med afgørelsen, og 

ordføreren foreslår derfor, at Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede 

retsakter med henblik på at muliggøre øget fleksibilitet for produkter med en kortere 

livscyklus. 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til direktiv 

Betragtning 52 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (52a) Medlemsstaterne bør sikre, at der 

er virkningsfulde og hurtigtvirkende 

klagemuligheder til rådighed mod 

beslutninger, som træffes af 

kontraherende myndigheder og 

kontraherende enheder om, hvorvidt en 

given kontrakt omfatter det personelle og 

materielle anvendelsesområde for direktiv 

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

af de eksisterende juridiske rammer for 

klagemuligheder på disse områder, der er 

omfattet af direktiv 2014/24/EU og 

2014/25/EU, bør disse områder imidlertid 

undtages fra bestemmelserne i dette 

direktiv vedrørende håndhævelse og 

sanktioner. En sådan undtagelse 

tilsidesætter ikke de forpligtelser, der 

påhviler medlemsstaterne i kraft af 

traktaterne til at tage alle fornødne skridt 
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til at garantere anvendelse og virkning af 

EU-retten. 

Or. en 

Begrundelse 

Direktivet om klagemuligheder koordinerer de nationale gennemgangssystemer ved at indføre 

fælles standarder, der skal sikre, at der er hurtige og virkningsfulde klagemidler til rådighed i 

alle EU-lande, hvis tilbudsgivere mener, at en kontrakt er blevet uretmæssigt tildelt. Det er 

nødvendigt at undgå enhver uoverensstemmelse mellem disse to direktiver og 

tilgængelighedsloven (se ændringsforslag til artikel 25). 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til direktiv 

Betragtning 53 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (53a) Tilgængelighedskravene fastsat i 

dette direktiv bør gælde for produkter, der 

bringes i omsætning på EU-markedet 

efter datoen for iværksættelse af de 

nationale tiltag til gennemførelse af dette 

direktiv i national ret, herunder for slidte 

og brugte produkter importeret fra 

tredjelande og bragt i omsætning på EU-

markedet efter denne dato. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til direktiv 

Betragtning 53 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (53b) Med henblik på at give 

tjenesteudbydere tilstrækkelig tid til at 

tilpasse sig de krav, der er fastsat i dette 

direktiv, er det nødvendigt at fastsætte en 

overgangsperiode, i hvilken produkter 

anvendt til at yde en tjenesteydelse ikke 

behøver at efterleve 
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tilgængelighedskravene fastsat i dette 

direktiv. I betragtning af omkostningerne 

og den lange livscyklus ved 

pengeautomater, billetautomater og 

selvbetjeningsautomater til check-in er det 

hensigtsmæssigt at fastsætte, at sådanne 

terminaler, hvis de bruges til at yde 

tjenesteydelser, fortsat kan anvendes indtil 

udløbet af deres økonomisk tjenlige 

livscyklus eller indtil de er fuldstændig 

udtjente. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til direktiv 

Betragtning 53 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (53c) Hvis det på grundlag af den 

påkrævede vurdering konkluderes, at det 

vil udgøre en uforholdsmæssig byrde for 

de erhvervsdrivende at stille krav om, at 

alle pengeautomater, billetautomater og 

selvbetjeningsautomater til check-in, der 

er til rådighed til at yde samme 

tjenesteydelse, efterlever de 

tilgængelighedskrav, der gælder i medfør 

af dette direktiv, bør vurderingen også 

foreslå, hvilket antal maskiner, som 

opfylder kravene, der vil være 

tilstrækkeligt til at sikre tilgængelighed 

for de tjenesteydelser, som den 

pågældende tjenesteudbyder udfører. 

Tjenesteudbydere bør i sin vurdering tage 

hensyn til bl.a. den anslåede gavn for 

personer med handicap, herunder 

tilgængeligheden af andre måder at tilgå 

tjenesteydelsen, og letheden af adgangen 

til de tilgængelige maskiner. 

Or. en 
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Ændringsforslag  25 

Forslag til direktiv 

Artikel - 1 (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel -1 

 Genstand 

 Formålet med dette direktiv er at fjerne og 

forhindre hindringer, som skyldes 

afvigende krav til tilgængeligheden for 

den fri bevægelighed for produkter og 

tjenesteydelser omfattet af dette direktiv, 

og at bidrage til at sikre et velfungerende 

indre marked ved at afpasse 

medlemsstaternes love, regulativer og 

administrative bestemmelser angående 

tilgængelighedskrav for visse produkter 

og tjenesteydelser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kapitel I, II-V og VII finder 

anvendelse på følgende produkter: 

1. Kapitel I, II-V og VII finder 

anvendelse på følgende produkter, der er 

bragt i omsætning på EU-markedet efter 

[... six years after the date of entry into 

force of this Directive]:  

Or. en 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til direktiv 

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

a) computerhardware til generelle 

formål og operativsystemer 

a) computerhardware til generelle 

formål og operativsystemer beregnet til at 

blive brugt af forbrugere 

Or. en 

Begrundelse 

Dette direktiv har kun til formål at omfatte produkter og tjenesteydelser, der er beregnet til at 

blive brugt af forbrugere. 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) forbrugerterminaludstyr med 

avanceret databehandlingskapacitet til 

telefontjenester  

c) forbrugerterminaludstyr til 

telefontjenester 

Or. en 

Begrundelse 

Der eksisterer ikke nogen definition af "avanceret databehandlingskapacitet" i nogen 

standardiserings-/reguleringsakt. Begrebet anvendes ikke og er ikke passende, hverken i et 

juridisk eller computerfagligt perspektiv. 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) forbrugerterminaludstyr med 

avanceret databehandlingskapacitet 
relateret til audiovisuelle medietjenester. 

d) forbrugerterminaludstyr relateret til 

audiovisuelle medietjenester. 

Or. en 
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Begrundelse 

Der eksisterer ikke nogen definition af "avanceret databehandlingskapacitet" i nogen 

standardiserings-/reguleringsakt. Begrebet anvendes ikke og er ikke passende, hverken i et 

juridisk eller computerfagligt perspektiv. 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Kapitel I, II-V og VII finder 

anvendelse på følgende tjenesteydelser: 

2. Kapitel I, II-V og VII finder 

anvendelse på følgende tjenesteydelser, der 

udføres efter [... six years after the date of 

entry into force of this Directive], 

medmindre andet gælder ifølge artikel 

27a:  

Or. en 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) telefontjenester og relateret 

forbrugerterminaludstyr med avanceret 

databehandlingskapacitet 

a) telefontjenester og relateret 

forbrugerterminaludstyr 

Or. en 

Begrundelse 

Der eksisterer ikke nogen definition af "avanceret databehandlingskapacitet" i nogen 

standardiserings-/reguleringsakt. Begrebet anvendes ikke og er ikke passende, hverken i et 

juridisk eller computerfagligt perspektiv. 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 2 – litra b 



 

PR\1113653DA.docx 27/117 PE597.391v01-00 

 DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) audiovisuelle medietjenester og 

relateret forbrugerudstyr med avanceret 

databehandlingskapacitet 

b) audiovisuelle medietjenester og 

relateret forbrugerudstyr 

Or. en 

Begrundelse 

Der eksisterer ikke nogen definition af "avanceret databehandlingskapacitet" i nogen 

standardiserings-/reguleringsakt. Begrebet anvendes ikke og er ikke passende, hverken i et 

juridisk eller computerfagligt perspektiv. 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) fly-, bus-, tog- og søtransport c) fly-, bus-, tog- og søtransport for så 

vidt angår følgende aspekter: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 2 – litra c – nr. i (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 i) websteder, tjenester til mobile 

enheder, intelligente billetsystemer, 

realtidsinformation og  

Or. en 

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 2 – litra c – nr. ii (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ii) selvbetjeningsterminaler, der er 

opstillet på Unionens territorium, 

billetautomater og 

selvbetjeningsautomater til check-in, der 

anvendes til udførelse af 

passagertransport 

Or. en 

 

Ændringsforslag  36 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 2 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) banktjenester d) forbrugerorienterede banktjenester 

Or. en 

Begrundelse 

Dette direktiv har kun til formål at omfatte produkter og tjenesteydelser, der er beregnet til at 

blive brugt af forbrugere. 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 2 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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

anvendes til udførelse af de 

tjenesteydelser, som tjenesteudbyderen 

udfører 

Or. en 

 



 

PR\1113653DA.docx 29/117 PE597.391v01-00 

 DA 

Ændringsforslag  38 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 2 – litra f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) e-handel f) "online-markedspladser" beregnet 

til at blive benyttet af forbrugere 

Or. en 

Begrundelse 

Begrebet "e-handel" er for vagt. Ordføreren foreslår i stedet at anvende begrebet 

"onlinemarkedsplads", der er defineret i det nyligt vedtagne direktiv 2016/1148/EU 

vedrørende et højt fælles sikkerhedsniveau for netværk og informationssystemer på tværs af 

Unionen. 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 3 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) offentlige kontrakter og 

koncessioner, der er omfattet af direktiv 

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

direktiv 2014/25/EU. 

a) offentlige kontrakter og 

koncessioner, der er omfattet af Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

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

direktiv 2014/25/EU, som er udformet 

eller konstrueret efter [... six years after 

the date of entry into force of this 

Directive].  

__________________ __________________ 

42 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/23/EU af 26. februar 2014 om 

tildeling af koncessionskontrakter (EUT L 

94 af 28.3.2014, s. 1).  

42 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/23/EU af 26. februar 2014 om 

tildeling af koncessionskontrakter (EUT L 

94 af 28.3.2014, s. 1).  

Or. en 
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Ændringsforslag  40 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 3 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) udarbejdelse og gennemførelse af 

programmer i henhold til Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for 

Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling, Den Europæiske 

Socialfond, Samhørighedsfonden, Den 

Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 

af Landdistrikterne og Den Europæiske 

Hav- og Fiskerifond43, og Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 1304/201344. 

b) udarbejdelse og gennemførelse af 

programmer i henhold til Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 1303/201343, og Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EU) nr. 

1304/201344, som er vedtaget eller 

implementeret efter [... six years after the 

date of entry into force of this Directive]. 

__________________ __________________ 

43 Europa-Parlamentets og Rådets 

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

december 2013 om fælles bestemmelser for 

Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling, Den Europæiske 

Socialfond, Samhørighedsfonden, Den 

Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 

af Landdistrikterne og Den Europæiske 

Hav- og Fiskerifond og om generelle 

bestemmelser for Den Europæiske Fond 

for Regionaludvikling, Den Europæiske 

Socialfond, Samhørighedsfonden og Den 

Europæiske Hav- og Fiskerifond og om 

ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 

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

320). 

43 Europa-Parlamentets og Rådets 

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

december 2013 om fælles bestemmelser for 

Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling, Den Europæiske 

Socialfond, Samhørighedsfonden, Den 

Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 

af Landdistrikterne og Den Europæiske 

Hav- og Fiskerifond og om generelle 

bestemmelser for Den Europæiske Fond 

for Regionaludvikling, Den Europæiske 

Socialfond, Samhørighedsfonden og Den 

Europæiske Hav- og Fiskerifond og om 

ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 

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

320). 

44 Europa-Parlamentets og Rådets 

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

december 2013 om Den Europæiske 

Socialfond og om ophævelse af Rådets 

forordning (EF) nr. 1081/2006. 

44 Europa-Parlamentets og Rådets 

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

december 2013 om Den Europæiske 

Socialfond og om ophævelse af Rådets 

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

af 20.12.2013, s. 470). 

Or. en 
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Ændringsforslag  41 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 3 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) transportinfrastruktur i 

overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 1315/201346. 

d) transportinfrastruktur i 

overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 1315/201346, der er udformet eller 

konstrueret efter [... six years after the 

date of entry into force of this Directive].  

__________________ __________________ 

46 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning nr. 1315/2013/EU af 11. 

december 2013 om Unionens retningslinjer 

for udvikling af det transeuropæiske 

transportnet (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 

1). 

46 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning nr. 1315/2013/EU af 11. 

december 2013 om Unionens retningslinjer 

for udvikling af det transeuropæiske 

transportnet (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 

1). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  42 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Stk. 3 finder kun anvendelse på de 

produkter og tjenesteydelser, der er 

omhandlet i denne artikels stk. 1 og 2. 

 Stk. 3 finder anvendelse på 

 a)  offentlige kontrakter, jf. stk. 3, 

litra a), hvis de tekniske specifikationer 

vedrørende disse kontrakter offentliggøres 

ved en udbudsprocedure efter datoen for 

gennemførelsen af dette direktiv 

 b) programmer i overensstemmelse 

med stk. 3, litra b), vedtaget efter datoen 

for dette direktivs anvendelse, eller 

programmeringsdokumentation, der 

implementerer sådanne programmer, i det 

omfang at sådanne dokumenter 
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offentliggøres efter den dato; 

 c)  ny, geninddraget og istandsat 

transportinfrastruktur, jf. stk. 3, litra d), 

for hvilken udformning eller konstruktion 

påbegyndes efter datoen for anvendelsen 

af dette direktiv. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  43 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 1a 

 Undtagelse af mikrovirksomheder 

 Dette direktiv finder ikke anvendelse på 

mikrovirksomheder, der fremstiller, 

importerer eller distribuerer produkter og 

tjenesteydelser omhandlet af dets 

anvendelsesområde. 

Or. en 

Begrundelse 

Med henblik på at nedbringe den reguleringsmæssige byrde for meget små virksomheder og i 

tråd med Kommissionens afgørelse om at undtage mikrovirksomheder fra al lovgivning, hvor 

nødvendigheden og proportionaliteten af disse virksomheders inddragelse ikke kan godtgøres, 

foreslås det at udelade disse af anvendelsesområdet for tilgængelighedsloven. 

 

Ændringsforslag  44 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1) "tilgængelige produkter og 

tjenesteydelser": produkter og 

tjenesteydelser, som er identificerbare, 

anvendelige og forståelige for personer 

1) "tilgængelige produkter og 

tjenesteydelser": produkter og 

tjenesteydelser, som er identificerbare, 

anvendelige, forståelige og robuste for 
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med funktionelle begrænsninger, 

herunder personer med handicap, på lige 

fod med andre 

personer med handicap 

Or. en 

Begrundelse 

The proposed Directive aims at supporting Member States to achieve their accessibility 

obligations under the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 

The Convention only refers to "people with disabilities". It is therefore proposed to align the 

Directive to the Convention and to limit its scope to people with disabilities only. It is also in 

line with the recently adopted Directive on the accessibility of the sector bodies' websites and 

mobile apps. The four recognised principles of accessibility cover also robustness. It was 

missing in the Commission proposal. 

 

Ændringsforslag  45 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2) "universelt design" eller "design 

for alle": udformning af produkter, 

omgivelser, ordninger og tjenesteydelser, 

således at de i videst muligt omfang kan 

anvendes af alle personer uden behov for 

tilpasning eller særlig udformning; 

"universelt design" udelukker ikke 

hjælpemidler til særlige grupper af 

personer med funktionelle 

begrænsninger, herunder personer med 

handicap, når der er behov derfor 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Begrebet "universelt design" indgår ikke i bemyndigelsesbestemmelserne i direktivet og 

behøver derfor ikke blive defineret i denne artikel. Ordføreren har ændret i en af 

betragtningerne, så der her henvises til FN's handicapkonvention. 
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Ændringsforslag  46 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a) "tjenesteydelse": en tjenesteydelse 

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

Parlamentets og Rådets direktiv 

2006/123/EF1a 

 ____________________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2006/123/EF af 12. december 2006 om 

tjenesteydelser i det indre marked (EUT L 

376 af 27.12.2006, s. 36). 

Or. en 

Begrundelse 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om 

tjenesteydelser i det indre marked (EUT L 376 af 27.11.2006, s. 36-68). 

 

Ændringsforslag  47 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5b) "tjenesteudbyder": en fysisk eller 

juridisk person, der tilbyder eller udfører 

en tjenesteydelse rettet mod EU-markedet 

Or. en 

 

Ændringsforslag  48 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 16 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 16a) "SMV": lille eller mellemstor 

virksomhed, som defineret i 

Kommissionens henstilling 2003/361/EF1a 

 ____________________ 

 1a Kommissionens henstilling 

2003/361/EF af 6. maj 2003 om 

definitionen af mikrovirksomheder, små 

og mellemstore virksomheder (EUT L 124 

af 20.5.2003, s. 36). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  49 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 19 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

19) "tilbagekaldelse": enhver 

foranstaltning, der har til formål at opnå, 

at et produkt, der allerede er gjort 

tilgængeligt for slutbrugeren, returneres 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Muligheden for tilbagekaldelse er blevet fjernet fra direktivet, så en definition er ikke 

nødvendig. 

 

Ændringsforslag  50 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

21) "elektronisk handel": online salg 

af produkter og tjenesteydelser. 

21) "onlinemarkedsplads": en digital 

tjeneste, som giver forbrugere, jf. 

definitionen i artikel 4, stk. 1, litra a), i 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
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2013/11/EU1a mulighed for at indgå 

aftaler om køb eller 

tjenesteydelseskontrakter med 

erhvervsdrivende, jf. definitionen i artikel 

4, stk. 1, litra b), i samme direktiv, enten 

på onlinemarkedspladsens websted eller 

på et en erhvervsdrivende tilhørende 

websted, som anvender 

computingtjenester, der udbydes af 

onlinemarkedspladsen 

 ____________________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2013/11/EU af 21. maj 2013 om alternativ 

tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på 

forbrugerområdet og om ændring af 

forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 

2009/22/EF (direktiv om ATB på 

forbrugerområdet) (EUT L 165 af 

18.6.2013, s. 63). 

Or. en 

Begrundelse 

Begrebet "e-handel" er for vagt. Ordføreren foreslår i stedet at anvende begrebet 

"onlinemarkedsplads", der er defineret i det nyligt vedtagne direktiv 2016/1148/EU 

vedrørende et højt fælles sikkerhedsniveau for netværk og informationssystemer på tværs af 

Unionen. Definitionen er blevet ændret en smule for at tage hensyn til, at dette direktiv kun 

dækker forholdet mellem virksomhed og forbruger. 

 

Ændringsforslag  51 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 21a) "flytransporttjenester": 

tjenesteydelser udført af 

luftfartsselskaber, rejsearrangører og 

forvaltningsorganer, jf. definitionerne i 

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

Parlamentets og Rådets forordning (EF) 

nr. 1107/20061a 

 ____________________ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=OJ:L:2013:165:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=OJ:L:2013:165:TOC
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 1a Europa-Parlamentets og Rådets 

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

2006 om handicappede og 

bevægelseshæmmede personers 

rettigheder, når de rejser med fly (EFT L 

204 af 26.7.2006, s.1). 

Or. en 

Begrundelse 

For klarhedens skyld er det nødvendigt at definere, hvad der forstås ved 

"flytransporttjenester". Definitionen har ikke til hensigt at indskrænke anvendelsesområdet 

for, hvad Kommissionen oprindeligt har foreslået. 

 

Ændringsforslag  52 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 21b) "bustransporttjenester": 

tjenesteydelser omfattet af artikel 2, stk. 1 

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

Or. en 

Begrundelse 

For klarhedens skyld er det nødvendigt at definere, hvad der forstås ved 

"bustransporttjenester" Definitionen har ikke til hensigt at indskrænke anvendelsesområdet 

for, hvad Kommissionen oprindeligt har foreslået. 

 

Ændringsforslag  53 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21 c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 21c) "togtransporttjenester": alle 

jernbanetjenester omfattet af artikel 2, stk. 

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

Begrundelse 

For klarhedens skyld er det nødvendigt at definere, hvad der forstås ved 

"togtransporttjenester". Definitionen har ikke til hensigt at indskrænke anvendelsesområdet 

for, hvad Kommissionen oprindeligt har foreslået. 

 

Ændringsforslag  54 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21 d (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 21d) "søtransporttjenester": 

passagertransporttjenester omfattet af 

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

1177/2010 

Or. en 

Begrundelse 

For klarhedens skyld er det nødvendigt at definere, hvad der forstås ved 

"togtransporttjenester". Definitionen har ikke til hensigt at indskrænke anvendelsesområdet 

for, hvad Kommissionen oprindeligt har foreslået. 

 

Ændringsforslag  55 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 6 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a. For så vidt angår togtransport af 

passagerer anses tilgængelighedskravene 

vedrørende fremlæggelse af information i 

dette direktiv for at være opfyldt, hvis 

tjenesterne efterlever de tilsvarende 

bestemmelser i forordning (EU) nr. 

1371/2007. 

Or. en 
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Begrundelse 

Hvis der eksisterer gældende krav i sektorspecifik lovgivning, bør dette direktiv ikke skabe 

juridisk usikkerhed. 

 

Ændringsforslag  56 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 6 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6b. For så vidt angår bebyggede 

omgivelser i relation til togtransport anses 

tilgængelighedskravene i dette direktiv for 

at være opfyldt, hvis de tekniske 

specifikationer for interoperabilitet 

efterlever de tilsvarende bestemmelser i 

forordning (EU) nr. 1300/2014. 

Or. en 

Begrundelse 

Hvis der eksisterer gældende krav i sektorspecifik lovgivning, bør dette direktiv ikke skabe 

juridisk usikkerhed. 

 

Ændringsforslag  57 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 6 c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6c. For så vidt angår togtransport 

anses tilgængelighedskravene vedrørende 

websteder i dette direktiv for at være 

opfyldt, hvis tjenesteydelserne efterlever 

de tilsvarende bestemmelser i forordning 

(EU) nr. 454/2011. 

Or. en 

Begrundelse 

Hvis der eksisterer gældende krav i sektorspecifik lovgivning, bør dette direktiv ikke skabe 
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juridisk usikkerhed. 

 

Ændringsforslag  58 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 6 d (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6d. For så vidt angår bustransport 

anses tilgængelighedskravene vedrørende 

fremlæggelse af information om 

tilgængelighedsforhold og -faciliteter i 

dette direktiv for at være opfyldt, hvis 

tjenesteydelserne efterlever artikel 11 i 

forordning (EU) nr. 181/2011. 

Or. en 

Begrundelse 

Hvis der eksisterer gældende krav i sektorspecifik lovgivning, bør dette direktiv ikke skabe 

juridisk usikkerhed. 

 

Ændringsforslag  59 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 6 e (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6e. For så vidt angår 

passagertransport på hav og indenlandske 

vandveje anses tilgængelighedskravene 

vedrørende fremlæggelse af information 

om tilgængelighedsforhold og -faciliteter i 

dette direktiv for at være opfyldt, hvis 

tjenesteydelserne efterlever artikel 9 i 

forordning (EU) nr. 1177/2010. 

Or. en 

Begrundelse 

Hvis der eksisterer gældende krav i sektorspecifik lovgivning, bør dette direktiv ikke skabe 

juridisk usikkerhed. 
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Ændringsforslag  60 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

9. E-handel skal overholde de krav, 

der er fastsat i afdeling VIII i bilag I. 

9. Onlinemarkedspladser skal 

overholde de krav, der er fastsat i afdeling 

VIII i bilag I. 

Or. en 

Begrundelse 

Begrebet "e-handel" er for vagt. Ordføreren foreslår i stedet at anvende begrebet 

"onlinemarkedsplads", der er defineret i det nyligt vedtagne direktiv 2016/1148/EU 

vedrørende et højt fælles sikkerhedsniveau for netværk og informationssystemer på tværs af 

Unionen. 

 

Ændringsforslag  61 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

10. Medlemsstaterne kan under 

hensyn til de nationale forhold beslutte, at 

de bygninger, der anvendes af kunder, der 

køber personbefordringsydelser, herunder 

det miljø, der forvaltes af leverandører af 

tjenesteydelser og operatører af 

infrastruktur, samt bygninger, der 

anvendes af bankers og forretningers 

kunder, og telefonoperatørers 

kundeservicecentre og butikker skal 

overholde tilgængelighedskravene i 

afdeling X i bilag I for at maksimere deres 

anvendelse af personer med 

funktionsnedsættelser, herunder personer 

med handicap. 

udgår 

Or. en 
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Begrundelse 

Kommissionens forslag opstiller ikke noget valg mellem at inkludere bebyggede omgivelser 

eller ej. Det foreslås at lade denne bemyndigelsesklausul udgå. Medlemsstaterne vil fortsat 

være i stand til at anvende dette direktiv på bebyggede omgivelser, hvis de ønsker det. Der 

indføjes et nyt stykke i artikel 28, der pålægger Kommissionen inden for to år at aflægge 

rapport om en eventuel sådan indføjelse. 

 

Ændringsforslag  62 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne må ikke forhindre 

tilgængeliggørelsen på markedet på deres 

område af produkter og tjenesteydelser, 

som overholder kravene i dette direktiv, af 

grunde, der vedrører tilgængelighedskrav. 

Medlemsstaterne må ikke forhindre 

tilgængeliggørelsen på markedet på deres 

område af produkter, som efterlever 

kravene i dette direktiv, af grunde der 

vedrører tilgængelighedskrav. 

Medlemsstaterne må ikke forhindre 

udførelsen af tjenesteydelser på deres 

område, som overholder kravene i dette 

direktiv, af grunde, der vedrører 

tilgængelighedskrav. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  63 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Fabrikanten skal føre register over 

klager, produkter, der ikke opfylder 

kravene, og produkttilbagekaldelser og 

holde distributørerne orienteret om 

enhver sådan overvågning. 

4. Fabrikanten skal føre register over 

klager og produkter, der ikke opfylder 

kravene. 

Or. en 

Begrundelse 

Tilbagekaldelser anvendes af erhvervsdrivende eller efter krav fra 
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markedstilsynsmyndigheder, hvis et produkt risikerer at være til fare for forbrugernes 

sikkerhed eller for miljøet. Ikke-tilgængelige produkter indgår ikke i nogen af disse 

kategorier. En fabrikant, der ikke overholder denne lovgivning, vil dog stadig blive pålagt 

sanktioner eller at træffe korrigerende foranstaltninger såsom tilbagetrækning. Forpligtelsen 

til at holde distributørerne underrettet om klager forekommer irrelevant for så vidt angår 

produkternes tilgængelighed. Dette giver kun mening i tilfælde af sikkerheds- eller miljøfarer. 

 

Ændringsforslag  64 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8. Hvis en fabrikant finder eller har 

grund til at tro, at et produkt, denne har 

bragt i omsætning, ikke er i 

overensstemmelse med dette direktiv, 

træffer fabrikanten straks de nødvendige 

korrigerende foranstaltninger for at bringe 

det pågældende produkt i 

overensstemmelse med lovgivningen eller 

om nødvendigt trække det tilbage fra 

markedet eller kalde det tilbage. Endvidere 

skal fabrikanten, hvis produktet udgør en 

risiko med hensyn til tilgængelighed, 

straks orientere de kompetente nationale 

myndigheder i de medlemsstater, hvor han 

har gjort produktet tilgængeligt, herom og 

give nærmere oplysninger om særlig den 

manglende overensstemmelse med 

lovgivningen og de trufne foranstaltninger. 

8. Hvis en fabrikant finder eller har 

grund til at tro, at et produkt, denne har 

bragt i omsætning, ikke er i 

overensstemmelse med dette direktiv, 

træffer fabrikanten straks de nødvendige 

korrigerende foranstaltninger for at bringe 

det pågældende produkt i 

overensstemmelse med lovgivningen eller 

om nødvendigt trække det tilbage fra 

markedet. Endvidere skal fabrikanten, hvis 

produktet ikke er i overensstemmelse med 

dette direktiv, straks orientere de 

kompetente nationale myndigheder i de 

medlemsstater, hvor han har gjort 

produktet tilgængeligt, herom og give 

nærmere oplysninger om særlig den 

manglende overensstemmelse med 

lovgivningen og de trufne foranstaltninger. 

Or. en 

Begrundelse 

Denne formulering er knyttet til den formulering, der anvendes i de nye lovgivningsmæssige 

rammer. De sikkerhedsrelaterede bestemmelser i disse rammer skal tilpasses, så de passer til 

formålet med dette direktiv. Et produkt, som ikke er tilgængeligt for personer med handicap, 

udgør ikke nogen risiko. Det efterlever ikke direktivet. 

 

Ændringsforslag  65 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 2 – litra b 



 

PE597.391v01-00 44/117 PR\1113653DA.docx 

DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) at samarbejde med de nationale 

kompetente myndigheder, hvis disse 

anmoder herom, om foranstaltninger, der 

træffes for at undgå risici, som de 

produkter, der er omfattet af hans 

fuldmagt, udgør. 

b) at samarbejde med de nationale 

kompetente myndigheder, hvis disse 

anmoder herom, om foranstaltninger, der 

træffes for at tilsikre, at de produkter, der 

er omfattet af hans fuldmagt, opfylder de 

krav, der er fastsat i artikel 3. 

Or. en 

Begrundelse 

Denne formulering er knyttet til den formulering, der anvendes i de nye lovgivningsmæssige 

rammer. De sikkerhedsrelaterede bestemmelser i disse rammer skal tilpasses, så de passer til 

formålet med dette direktiv. Et produkt, som ikke er tilgængeligt for personer med handicap, 

udgør ikke nogen risiko. Det efterlever ikke direktivet. 

 

Ændringsforslag  66 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Hvis en importør finder eller har 

grund til at tro, at et produkt ikke er i 

overensstemmelse med kravene i artikel 3, 

må vedkommende ikke bringe produktet i 

omsætning, før det er blevet bragt i 

overensstemmelse med gældende krav. 

Derudover skal importøren, når produktet 

udgør en risiko, underrette fabrikanten 

samt markedsovervågningsmyndighederne 

herom. 

3. Hvis en importør finder eller har 

grund til at tro, at et produkt ikke er i 

overensstemmelse med kravene i artikel 3, 

må vedkommende ikke bringe produktet i 

omsætning, før det er blevet bragt i 

overensstemmelse med gældende krav. 

Derudover skal importøren, når produktet 

ikke er i overensstemmelse med dette 

direktiv, underrette fabrikanten samt 

markedsovervågningsmyndighederne 

herom. 

Or. en 

Begrundelse 

Denne formulering er knyttet til den formulering, der anvendes i de nye lovgivningsmæssige 

rammer. De sikkerhedsrelaterede bestemmelser i disse rammer skal tilpasses, så de passer til 

formålet med dette direktiv. Et produkt, som ikke er tilgængeligt for personer med handicap, 

udgør ikke nogen risiko. Det efterlever ikke direktivet. 
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Ændringsforslag  67 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Importøren skal føre register over 

klager, produkter, der ikke opfylder 

kravene, og produkttilbagekaldelser og 

holde distributørerne orienteret om en 

sådan overvågning. 

7. Importøren skal føre register over 

klager og produkter der ikke opfylder 

kravene, og holde distributørerne orienteret 

om en sådan overvågning. 

Or. en 

Begrundelse 

Denne formulering er knyttet til den formulering, der anvendes i de nye lovgivningsmæssige 

rammer. De sikkerhedsrelaterede bestemmelser i disse rammer skal tilpasses, så de passer til 

formålet med dette direktiv. Et produkt, som ikke er tilgængeligt for personer med handicap, 

udgør ikke nogen risiko. Det efterlever ikke direktivet. 

 

Ændringsforslag  68 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8. Hvis en importør finder eller har 

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

i omsætning, ikke er i overensstemmelse 

med kravene i artikel 3, skal han straks 

træffe de nødvendige foranstaltninger for at 

bringe produktet i overensstemmelse med 

lovgivningen eller om nødvendigt trække 

det tilbage fra markedet eller kalde det 

tilbage. Endvidere skal importøren, hvis 

produktet udgør en risiko, straks orientere 

de kompetente nationale myndigheder i de 

medlemsstater, hvor han har gjort 

produktet tilgængeligt, herom og give 

nærmere oplysninger om særlig den 

manglende overensstemmelse med 

lovgivningen og de foranstaltninger, han 

har truffet. 

8. Hvis en importør finder eller har 

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

i omsætning, ikke er i overensstemmelse 

med kravene i artikel 3, skal han straks 

træffe de nødvendige foranstaltninger for at 

bringe produktet i overensstemmelse med 

lovgivningen eller om nødvendigt trække 

det tilbage fra markedet. Endvidere skal 

importøren, hvis produktet ikke er i 

overensstemmelse med dette direktiv, 

straks orientere de kompetente nationale 

myndigheder i de medlemsstater, hvor han 

har gjort produktet tilgængeligt, herom og 

give nærmere oplysninger om særlig den 

manglende overensstemmelse med 

lovgivningen og de foranstaltninger, han 

har truffet. 
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Or. en 

Begrundelse 

Denne formulering er knyttet til den formulering, der anvendes i de nye lovgivningsmæssige 

rammer. De sikkerhedsrelaterede bestemmelser i disse rammer skal tilpasses, så de passer til 

formålet med dette direktiv. Et produkt, som ikke er tilgængeligt for personer med handicap, 

udgør ikke nogen risiko. Det efterlever ikke direktivet. 

 

Ændringsforslag  69 

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 

Begrundelse 

Denne formulering er knyttet til den formulering, der anvendes i de nye lovgivningsmæssige 

rammer. De sikkerhedsrelaterede bestemmelser i disse rammer skal tilpasses, så de passer til 

formålet med dette direktiv. Et produkt, som ikke er tilgængeligt for personer med handicap, 

udgør ikke nogen risiko. Det efterlever ikke direktivet. 

 

Ændringsforslag  70 

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 

5. Hvis distributører finder eller har 

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

tilgængeligt på markedet, ikke er i 

overensstemmelse med dette direktiv, skal 

de sikre, at der træffes de nødvendige 

foranstaltninger for at bringe det 

pågældende produkt i overensstemmelse 

med lovgivningen eller om nødvendigt 

trække det tilbage fra markedet. Derudover 

skal distributøren, hvis produktet ikke er i 

overensstemmelse med dette direktiv, 

straks orientere de kompetente nationale 

myndigheder i de medlemsstater, hvor han 

har gjort produktet tilgængeligt, herom og 

give nærmere oplysninger om særlig den 

manglende overensstemmelse med 

lovgivningen og de trufne foranstaltninger. 

Or. en 

Begrundelse 

Denne formulering er knyttet til den formulering, der anvendes i de nye lovgivningsmæssige 

rammer. De sikkerhedsrelaterede bestemmelser i disse rammer skal tilpasses, så de passer til 

formålet med dette direktiv. Et produkt, som ikke er tilgængeligt for personer med handicap, 

udgør ikke nogen risiko. Det efterlever ikke direktivet. 

 

Ændringsforslag  71 

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 sikre, at 

produkter, han har gjort tilgængelige på 

markedet, er i overensstemmelse med de i 

artikel 3 omhandlede krav. 

Or. en 
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Begrundelse 

Denne formulering er knyttet til den formulering, der anvendes i de nye lovgivningsmæssige 

rammer. De sikkerhedsrelaterede bestemmelser i disse rammer skal tilpasses, så de passer til 

formålet med dette direktiv. Et produkt, som ikke er tilgængeligt for personer med handicap, 

udgør ikke nogen risiko. Det efterlever ikke direktivet. 

 

Ændringsforslag  72 

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 vis periode, efter at produktet 

er blevet leveret til dem, eller efter at de 

har leveret produktet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  73 

Forslag til direktiv 

Artikel 10 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Kommissionen tillægges beføjelse 

til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 23a med 

henblik på at fastsætte den periode, der er 

omhandlet i nærværende artikels stk. 2. 

Periodens varighed fastsættes i proportion 

til produktets livscyklus. 

Or. en 

Begrundelse 

Det hedder i artikel R7 i bilag I til afgørelse 768/2008, at den pågældende periode skal stå i 

rimeligt forhold til produktets livscyklus. Det gør Kommissionens forslag ikke, idet det i stedet 

foreslår en periode på ti år for alle produkter. Dette er ikke i tråd med afgørelsen, og 

ordføreren foreslår derfor, at Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede 
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retsakter med henblik på at muliggøre øget fleksibilitet for produkter med en kortere 

livscyklus. 

 

Ændringsforslag  74 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Tjenesteydere skal udarbejde de 

nødvendige oplysninger i 

overensstemmelse med bilag III, idet det 

forklares, hvordan tjenesteydelserne 

opfylder tilgængelighedskravene i artikel 3. 

Oplysningerne offentliggøres skriftligt og 

mundtligt, herunder på en måde, som er 

tilgængelig for personer med 

funktionsnedsættelser og personer med 

handicap. Tjenesteydere skal opbevare 

oplysningerne, så længe tjenesteydelsen 

udbydes. 

2. Tjenesteydere skal udarbejde de 

nødvendige oplysninger i 

overensstemmelse med bilag III, idet det 

forklares, hvordan deres tjenesteydelser 

opfylder tilgængelighedskravene i artikel 3. 

Oplysningerne offentliggøres skriftligt og 

mundtligt, herunder på en måde, som er 

tilgængelig for personer med handicap. 

Tjenesteydere skal opbevare 

oplysningerne, så længe tjenesteydelsen 

udbydes. 

Or. en 

Begrundelse 

Det foreslåede direktiv sigter mod at understøtte medlemsstaterne i at opfylde deres 

tilgængelighedsforpligtelser under FN's konvention om handicappedes rettigheder. 

Konventionen henviser alene til "personer med handicap". Det foreslås derfor at afpasse 

direktivet til konventionen og begrænse dets anvendelsesområde til udelukkende at omfatte 

personer med handicap. Det er endvidere i tråd med det nyligt vedtagne direktiv om 

tilgængelighed ved sektororganers websteder og mobil-apps. 

 

Ændringsforslag  75 

Forslag til direktiv 

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

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) den ved udførelsen af 

tjenesteydelsen anvendte infrastrukturs og 

produkters livscyklus. 

Or. en 
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Ændringsforslag  76 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 5 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a. Kommissionen vedtager med 

henblik på implementering af artikel 1 og 

2 delegerede retsakter i overensstemmelse 

med artikel 23a som supplement til dette 

direktiv ved at opstille retningslinjer for 

alle produkter og tjenesteydelser omfattet 

af dette direktiv. Kommissionen vedtager 

den første af disse delegerede retsakter 

omfattende alle produkter og 

tjenesteydelser, der henhører under dette 

direktivs anvendelsesområde, senest [... 

one year after the date of entry into force 

of this Directive]. 

Or. en 

Begrundelse 

Med henblik på at tilføre øget juridisk sikkerhed for fabrikanter, der er nødt til at gøre brug af 

undtagelsen, vil Kommissionen udarbejde bredt formulerede retningslinjer. 

 

Ændringsforslag  77 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Hvis den erhvervsdrivende har 

anvendt den i stk. 1-5 omhandlede 

undtagelse for et bestemt produkt eller en 

bestemt tjenesteydelse, skal han underrette 

de relevante 

markedsovervågningsmyndigheder i den 

medlemsstat, på hvis marked produktet 

eller tjenesteydelsen bringes i omsætning 

eller gøres tilgængelig. Underretning skal 

omfatte den i stk. 3 omhandlede vurdering. 

Mikrovirksomheder er fritaget for dette 

6. Hvis den erhvervsdrivende har 

anvendt den i stk. 1-5 omhandlede 

undtagelse for et bestemt produkt eller en 

bestemt tjenesteydelse, skal han underrette 

de relevante 

markedsovervågningsmyndigheder i den 

medlemsstat, på hvis marked produktet 

eller tjenesteydelsen bringes i omsætning 

eller gøres tilgængelig. Underretning skal 

omfatte den i stk. 3 omhandlede vurdering. 
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underretningskrav, men skal være i stand 

til at forelægge den relevante 

dokumentation efter anmodning fra en 

relevant markedsovervågningsmyndighed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  78 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 6 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a. SMV'er er undtaget fra 

underretningskravet i stk. 6, men skal 

være i stand til at forelægge den relevante 

dokumentation efter anmodning fra en 

relevant markedsovervågningsmyndighed. 

Or. en 

Begrundelse 

Der er for at nedbringe den reguleringsmæssige bryde for SMV'er brug for en 

sikkerhedsmekanisme-bestemmelse. Det sikrer, at kravene til små virksomheder er 

proportionelle. 

 

Ændringsforslag  79 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 6 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6b. Kommissionen vedtager 

gennemførelsesretsakter til opstilling af 

en model for underretning med henblik 

på stk. 6 i denne artikel. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages i 

overensstemmelse med den 

rådgivningsprocedure, der henvises til i 

artikel 24, stk. 1a. Kommissionen vedtager 

den første af disse 

gennemførelsesretsakter senest [... two 

years after the date of entry into force of 
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this Directive]. 

Or. en 

Begrundelse 

Kommissionen skal med henblik på at lette underretningsproceduren udarbejde en samlet 

skabelon, som fabrikanter kan anvende hvor som helst i EU. 

 

Ændringsforslag  80 

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a.  Kommissionen anmoder, jf. artikel 

10 i forordning (EU) nr. 1025/2012, en 

eller flere europæiske 

standardiseringsorganisationer om at 

forelægge udkast til harmoniserede 

standarder for hver af de 

tilgængelighedskrav, der er omhandlet i 

artikel 3. Kommissionen vedtager disse 

anmodninger senest [... two years after the 

date of entry into force of this Directive]. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  81 

Forslag til direktiv 

Artikel 14 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Fælles tekniske specifikationer Tekniske specifikationer 

Or. en 

 

Ændringsforslag  82 

Forslag til direktiv 

Artikel 14 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hvis der ikke er offentliggjort 

henvisninger til harmoniserede standarder i 

Den Europæiske Unions Tidende i 

overensstemmelse med forordning (EU) 

nr. 1025/2012, og hvis der er behov for 

nærmere oplysninger om 

tilgængelighedskravene til visse produkter 

og tjenesteydelser for harmonisering af 

markedet, kan Kommissionen vedtage 

gennemførelsesretsakter, der fastlægger 

fælles tekniske specifikationer for de i 

bilag I til dette direktiv omhandlede 
tilgængelighedskrav. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i dette direktivs 

artikel 24, stk. 2. 

1. Hvis der ikke er offentliggjort 

henvisninger til harmoniserede standarder 

kan Kommissionen, dog senest to år efter 

vedtagelsen af en anmodning til en eller 

flere europæisk 

standardiseringsorganisationer om udkast 

til sådanne harmoniserede standarder, 
vedtage gennemførelsesretsakter, der 

fastlægger tekniske specifikationer, som 

opfylder de i artikel 3 omhandlede 

tilgængelighedskrav. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i dette direktivs 

artikel 24, stk. 2. 

Or. en 

Begrundelse 

It is important to strictly limit the power given to the Commission which is not obliged to 

follow the standardisation founding principles when adopting technical specifications. The 

first move should always be to try having a harmonised standard via the standardisation 

organisations. Only in case of failure in the standardisation system should the Commission be 

able to adopt technical specifications. Also, the term "common technical specifications" has a 

rather specific meaning in the world of standardisation, limited to ICT. See Article 14 of 

Regulation 2012/1025, read in conjunction with definition (4) in Annex VIII to Directive 

2014/24. It is therefore proposed to use the same term as in Article 6 of the Web Accessibility 

Directive: "technical specifications". 

 

Ændringsforslag  83 

Forslag til direktiv 

Artikel 14 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Når der ikke er offentliggjort 

nogen referencer til harmoniserede 

standarder, formodes produkter og 

tjenesteydelser, som opfylder de i stk. 1 

fastsatte tekniske specifikationer, at være i 

overensstemmelse med de i artikel 3 
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fastsatte tilgængelighedskrav, der er 

omfattet af disse tekniske specifikationer 

eller dele heraf. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  84 

Forslag til direktiv 

Artikel 14 – stk. 2  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Produkter og tjenesteydelser, som 

er i overensstemmelse med de i stk. 1 

omhandlede fælles tekniske specifikationer 

eller dele deraf, anses for at være i 

overensstemmelse med de i artikel 3 

omhandlede tilgængelighedskrav, der er 

omfattet af disse fælles tekniske 

specifikationer eller dele deraf. 

2. Produkter og tjenesteydelser, som 

er i overensstemmelse med de i stk. 1 

omhandlede tekniske specifikationer eller 

dele deraf, anses for at være i 

overensstemmelse med de i artikel 3 

omhandlede tilgængelighedskrav, der er 

omfattet af disse tekniske specifikationer 

eller dele deraf. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  85 

Forslag til direktiv 

Artikel 15 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Hvis et produkt er omfattet af mere 

end én EU-retsakt, der kræver en EU-

overensstemmelseserklæring, udfærdiges 

der en enkelt EU-

overensstemmelseserklæring for alle 

sådanne EU-retsakter. Erklæringen skal 

indeholde en angivelse af de pågældende 

retsakter inklusive 

offentliggørelseshenvisninger. 

3. Hvis et produkt er omfattet af mere 

end én EU-retsakt, der kræver en EU-

overensstemmelseserklæring, udfærdiges 

EU-overensstemmelseserklæringen for 

alle sådanne EU-retsakter. Erklæringen 

skal indeholde en angivelse af de 

pågældende retsakter inklusive 

offentliggørelseshenvisninger. 

Or. en 
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Begrundelse 

For så vidt angår øvrige krav bør fabrikanten have mulighed for at besidde én 

overensstemmelseserklæring gældende for flere retsakter. 

 

Ændringsforslag  86 

Forslag til direktiv 

Artikel 17 a – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a.  Et produkts manglende opfyldelse 

af de i dette direktiv fastsatte 

tilgængelighedskrav anses ikke for at 

udgøre en alvorlig risiko som defineret i 

artikel 20 i forordning (EF) nr. 765/2008. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  87 

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 

er i overensstemmelse med dette direktiv, 
på nationalt plan 

Or. en 

Begrundelse 

Denne formulering er knyttet til den formulering, der anvendes i de nye lovgivningsmæssige 

rammer. De sikkerhedsrelaterede bestemmelser i disse rammer skal tilpasses, så de passer til 

formålet med dette direktiv. Et produkt, som ikke er tilgængeligt for personer med handicap, 

udgør ikke nogen risiko. Det efterlever ikke direktivet. 

 

Ændringsforslag  88 

Forslag til direktiv 

Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 1 
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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 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 

markedsovervågningsmyndighederne. 

Or. en 

Begrundelse 

Denne formulering er knyttet til den formulering, der anvendes i de nye lovgivningsmæssige 

rammer. De sikkerhedsrelaterede bestemmelser i disse rammer skal tilpasses, så de passer til 

formålet med dette direktiv. Et produkt, som ikke er tilgængeligt for personer med handicap, 

udgør ikke nogen risiko. Det efterlever ikke direktivet. 

 

Ændringsforslag  89 

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 eller om at trække 

produktet tilbage fra markedet, alt efter 

hvad der står i rimeligt forhold til 

risikoens art. 
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Or. en 

Begrundelse 

Denne formulering er knyttet til den formulering, der anvendes i de nye lovgivningsmæssige 

rammer. De sikkerhedsrelaterede bestemmelser i disse rammer skal tilpasses, så de passer til 

formålet med dette direktiv. Et produkt, som ikke er tilgængeligt for personer med handicap, 

udgør ikke nogen risiko. Det efterlever ikke direktivet. 

 

Ændringsforslag  90 

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 

Begrundelse 

Denne formulering er knyttet til den formulering, der anvendes i de nye lovgivningsmæssige 

rammer. De sikkerhedsrelaterede bestemmelser i disse rammer skal tilpasses, så de passer til 

formålet med dette direktiv. Et produkt, som ikke er tilgængeligt for personer med handicap, 

udgør ikke nogen risiko. Det efterlever ikke direktivet. 

 

Ændringsforslag  91 

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 

Begrundelse 

Denne formulering er knyttet til den formulering, der anvendes i de nye lovgivningsmæssige 

rammer. De sikkerhedsrelaterede bestemmelser i disse rammer skal tilpasses, så de passer til 

formålet med dette direktiv. Et produkt, som ikke er tilgængeligt for personer med handicap, 

udgør ikke nogen risiko. Det efterlever ikke direktivet. 

 

Ændringsforslag  92 

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 

Begrundelse 

I PSO-forordningen (juridisk henvisning) nævnes sociale kriterier. Der menes i denne 
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forordnings forstand ikke tilgængelighed. Derfor bør dette direktiv ikke gribe ind i PSO-

bestemmelserne. Dette ville ikke skabe større klarhed for slutbrugerne. 

 

Ændringsforslag  93 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Kommissionen vedtager med 

henblik på implementeringen af stk. 1 

retningslinjer for alle produkter og 

tjenesteydelser, der er omfattet af dette 

direktiv, senest [... one year after the entry 

into force of this Directive]. 

Or. en 

Begrundelse 

Med henblik på at tilføre øget juridisk sikkerhed for fabrikanter, der er nødt til at gøre brug af 

undtagelsen, vil Kommissionen udarbejde bredt formulerede retningslinjer. 

 

Ændringsforslag  94 

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, fremlægger den 

efter anmodning fra Kommissionen den i 

stk. 3 omhandlede vurdering. 

Or. en 

Begrundelse 

Direktivet bør ikke udgøre en byrde for de kompetente myndigheder, hvis dets merværdi ikke 

er påvist. 
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Ændringsforslag  95 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Kommissionen vedtager 

gennemførelsesretsakter til opstilling af 

en model for underretning med henblik 

på stk. 4 i denne artikel. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages i 

overensstemmelse med den 

rådgivningsprocedure, der henvises til i 

artikel 24, stk. 1a. Kommissionen vedtager 

den første af disse 

gennemførelsesretsakter senest [... two 

years after entry into force of this 

Directive]. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  96 

Forslag til direktiv 

Kapitel VII – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Gennemførelsesbeføjelser og afsluttende 

bestemmelser 
Delegerede retsakter, 

gennemførelsesbeføjelser og afsluttende 

bestemmelser  

Or. en 

 

Ændringsforslag  97 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 23a 
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 Udøvelse af de delegerede beføjelser 

 1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter tillægges Kommissionen på de i 

denne artikel fastlagte betingelser. 

 2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede 

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

12, stk. 5a, tillægges Kommissionen for en 

ubegrænset periode fra [... date of entry 

into force of this Directive]. 

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

12, stk. 5a, omhandlede delegation af 

beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes 

af Europa-Parlamentet eller Rådet. En 

afgørelse om tilbagekaldelse bringer 

delegationen af de beføjelser, der er 

angivet i den pågældende afgørelse, til 

ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den 

Europæiske Unions Tidende eller på et 

senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 

Den berører ikke gyldigheden af 

delegerede retsakter, der allerede er i 

kraft. 

 4.  Inden vedtagelsen af en delegeret 

retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt 

medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle 

aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning. 

 5.  Så snart Kommissionen vedtager 

en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 

herom. 

 6.  En delegeret retsakt, der er 

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

artikel 12, stk. 5a, træder kun i kraft, hvis 

hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 

har gjort indsigelse inden for en frist på to 

måneder fra meddelelsen af den 

pågældende retsakt til Europa-

Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-

Parlamentet og Rådet inden udløbet af 

denne frist begge har informeret 

Kommissionen om, at de ikke agter at 

gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 
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måneder på Europa-Parlamentets eller 

Rådets initiativ. 

Or. en 

Begrundelse 

Det hedder i artikel R7 i bilag I til afgørelse 768/2008, at det pågældende tidsrum skal stå i 

rimeligt forhold til produktets livscyklus. Det gør Kommissionens forslag ikke, idet det i stedet 

foreslår et tidsrum på ti år for alle produkter. Dette er ikke i tråd med afgørelsen, og 

ordføreren foreslår derfor, at Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede 

retsakter med henblik på at muliggøre øget fleksibilitet for produkter med en kortere 

livscyklus. 

 

Ændringsforslag  98 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Når der henvises til dette stykke, 

anvendes artikel 4 i forordning (EU) nr. 

182/2011. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  99 

Forslag til direktiv 

Artikel 25 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sørger for, at der 

findes tilstrækkelige og effektive midler til 

kontrol med overholdelsen af 

bestemmelserne i dette direktiv. 

1. Medlemsstaterne sørger for, at der 

findes tilstrækkelige og effektive midler til 

kontrol af, at de erhvervsdrivende 

efterlever dette direktiv. 

Or. en 

Begrundelse 

Præcisering af teksten. 
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Ændringsforslag  100 

Forslag til direktiv 

Artikel 25 – stk. 2 a (nyt) 

 

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 

Begrundelse 

Det ville blive for omfattende og skabe juridisk usikkerhed at indbefatte direktiv 2014/24/EU 

og 2014/25/EU (offentlige kontrakter). 

 

Ændringsforslag  101 

Forslag til direktiv 

Artikel 26 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. I forbindelse med sanktionerne skal 

der tages hensyn til omfanget af den 

manglende overholdelse, herunder antallet 

af produktenheder eller tjenesteydelser, 

som ikke er i overensstemmelse med 

kravene, samt antallet af berørte personer. 

4. I forbindelse med sanktionerne skal 

der tages hensyn til omfanget af den 

manglende overholdelse, herunder alvoren 

heraf og antallet af produktenheder eller 

tjenesteydelser, som ikke er i 

overensstemmelse med kravene, samt 

antallet af berørte personer. 

Or. en 

Begrundelse 

Det er nødvendigt at tage alvoren og indvirkningen af den manglende overholdelse i 

betragtning, når der træffes foranstaltninger. 

 

Ændringsforslag  102 

Forslag til direktiv 

Artikel 27– stk. 5 
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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. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  103 

Forslag til direktiv 

Artikel 27 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 27a 

 Overgangsforanstaltninger 

 1.  Medlemsstaterne indfører, 

medmindre andet er fastsat i stk. 2 i denne 

artikel, en overgangsperiode på fem år 

efter [... six years after the date of entry 

into force of this Directive], 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. 

 2.  Medlemsstaterne kan fastsætte, at 

selvbetjeningsterminaler, der lovligt er 

blevet brugt af tjenesteudbydere til ydelse 

af tjenester inden [... six years after the 

date of entry into force of this Directive] 

fortsat kan bruges til ydelse af tilsvarende 

tjenester indtil udgangen på deres 

økonomisk tjenlige levetid, eller indtil de 

er fuldstændigt udtjente. 

Or. en 



 

PR\1113653DA.docx 65/117 PE597.391v01-00 

 DA 

Begrundelse 

Det foreslås i tråd med princippet om, at dette direktiv kun bør gælde for nye produkter og 

tjenesteydelser, at tjenesteudbyderne ikke forpligtes til at gøre alle produkter tilgængelige fra 

den dag, hvor direktivet træder i kraft, men at de gives en 5-årig frist hertil. 

Selvbetjeningsterminaler kan være omkostningskrævende. Det foreslås derfor at tillade 

tjenesteudbydere at anvende dem, indtil de er helt udtjent. 

 

Ændringsforslag  104 

Forslag til direktiv 

Artikel 28 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Senest […insert date - five years after the 

application of this Directive] og derefter 

hvert femte år forelægger Kommissionen 

Europa-Parlamentet, Rådet, Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg og Regionsudvalget en rapport om 

anvendelsen af dette direktiv. 

Senest [... two years after the date of entry 

into force of this Directive] forelægger 

Kommissionen en rapport for Europa-

Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 

Økonomiske og Sociale Udvalg og 

Regionsudvalget om 

hensigtsmæssigheden af at udvide 

anvendelsesområdet for dette direktiv til 

bebyggede omgivelser. Senest [... 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. 

Or. en 

Begrundelse 

Bemyndigelsesklausulen for bebyggede omgivelser er blevet erstattet af dette 

rapporteringskrav. 

 

Ændringsforslag  105 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling I – punkt A (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 A.  Operativsystemer 
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 1.  Tilvejebringelsen af tjenesteydelser 

med det formål at maksimere 

handicappede personers med rimelighed 

forudsigelige anvendelse heraf tilsikres 

ved opfyldelse af de i punkt C fastsatte 

funktionelle resultatkrav, som omfatter: 

 a)  oplysninger om tjenesteydelsens 

funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

 b)  elektroniske oplysninger, herunder 

de relaterede online applikationer der er 

nødvendige i forbindelse med levering af 

tjenesteydelsen. 

Or. en 

Begrundelse 

Moderne operativsystemer leveres i stadig større grad som tjenesteydelser. Hvad der tidligere 

var hardware installeret på en virksomheds adresse, er i dag en tjenesteydelse, der leveres på 

tværs af landegrænser, hvilket viser, hvordan tjenesteydelser i visse tilfælde kan erstatte 

produkter. Disse afviger i dag i mange henseender fra produkter. For eksempel kan de let og 

regelmæssigt opdateres og er derfor ikke statiske. Det giver derfor ikke mening at anse 

operativsystemer for produkter i dette direktiv. 

 

Ændringsforslag  106 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling I – punkt B (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 B.  Computerhardware til generelle 

formål  

Or. en 

Begrundelse 

Omstrukturering nødvendig som følge af, at operativsystemer omklassificeres til 

tjenesteydelser. 
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Ændringsforslag  107 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling 1 – punkt 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1.  Konstruktion og produktion af 

produkter med henblik på at maksimere 

deres forventede anvendelse af personer 

med funktionsnedsættelser, herunder 
personer med handicap og personer med 

aldersrelaterede funktionsnedsættelser, skal 

opnås gennem tilgængelighed, for så vidt 

angår:  

1.  Konstruktion og produktion 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 punkt C. Konstruktionen og 

produktionen af produkter omfatter: 

Or. en 

Begrundelse 

Denne ændring beskytter innovation i EU. Det var meningen, at dette direktiv kun skulle 

fastslå, hvad der skal gøres tilgængeligt, men ikke hvordan det skulle gøres. 

Tilgængelighedskravene skulle derfor kun defineres på det funktionelle niveau. 

Kommissionens oprindelige forslag indeholdt imidlertid visse tekniske krav, der derfor har 

måttet udgå. Den nye liste over funktionelle krav er fremtidssikret og svarer til den nye 

standardoversigt (EN 301 549), der er den første EU-standard for tilgængelig IKT. Hvert 

funktionelt krav bør være understøttet af en harmoniseret standard. Denne begrundelse 

gælder for hele bilaget.  

Ændringsforslag  108 

Forslag til direktiv 

Bilag – afdeling 1 – punkt 1 – litra a-f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a)  oplysninger om anvendelse af 

produktet anført på selve produktet 

(mærkning, brugsanvisning, advarsler), 

som: 

a)  oplysninger om anvendelse af 

produktet anført på selve produktet 

(mærkning, brugsanvisning, advarsler) 

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 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. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  109 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling 1 – punkt 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[.....] udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  110 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling I – punkt C (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 C.  Funktionelle resultatkrav 

 a) Benyttelse uden syn 

 Hvis et IKT-produkt indbefatter visuelle 

betjeningsmåder, skal det også indbefatte 

mindst én betjeningsmåde, som ikke 

forudsætter synsevne 

 b) Benyttelse 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) Benyttelse 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) Benyttelse uden hørelse 

 Hvis et IKT-produkt indbefatter auditive 

betjeningsmåder, skal det også indbefatte 

mindst én betjeningsmåde, som ikke 

forudsætter hørelse. 

 e) Benyttelse med nedsat hørelse 

 Hvis et IKT-produkt indbefatter auditive 

betjeningsmåder, skal det også indbefatte 

mindst én betjeningsmåde med forbedrede 

lydfunktioner. 

 f) Benyttelse 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) Benyttelse med begrænsede 

håndbevægelser eller styrke 
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 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) Benyttelse ved 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 nedsætter 

risikoen for at fremkalde fotosensitive 

anfald. 

 j) Benyttelse 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 

Begrundelse 

Disse ændringer skal beskytte innovationen i EU. Det var meningen, at dette direktiv kun 

skulle fastslå, hvad der skal gøres tilgængeligt, men ikke hvordan det skulle gøres. 

Tilgængelighedskravene skulle derfor kun defineres på det funktionelle niveau. 

Kommissionens oprindelige forslag indeholdt imidlertid visse tekniske krav, der derfor har 

måttet udgå. Den nye liste over funktionelle krav er fremtidssikret og svarer til den nye 

standardoversigt (EN 301 549), der er den første EU-standard for tilgængelig IKT. Hvert 
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funktionelt krav bør være understøttet af en harmoniseret standard. Denne begrundelse 

gælder for hele bilaget. 

Ændringsforslag  111 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling II – punkt 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1.  Konstruktion og produktion af 

produkter med henblik på at maksimere 

deres forventede anvendelse af personer 

med funktionsnedsættelser, herunder 
personer med handicap og personer med 

aldersrelaterede funktionsnedsættelser, skal 

opnås gennem tilgængelighed, for så vidt 

angår: 

1.  Konstruktion og produktion 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. 1a, og skal omfatte:  

Or. en 

Begrundelse 

Disse ændringer skal beskytte innovationen i EU. Det var meningen, at dette direktiv kun 

skulle fastslå, hvad der skal gøres tilgængeligt, men ikke hvordan det skulle gøres. 

Tilgængelighedskravene skulle derfor kun defineres på det funktionelle niveau. 

Kommissionens oprindelige forslag indeholdt imidlertid visse tekniske krav, der derfor har 

måttet udgå. Den nye liste over funktionelle krav er fremtidssikret og svarer til den nye 

standardoversigt (EN 301 549), der er den første EU-standard for tilgængelig IKT. Hvert 

funktionelt krav bør være understøttet af en harmoniseret standard. Denne begrundelse 

gælder for hele bilaget. 

Ændringsforslag  112 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling II – punkt 1 – litra a-d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a)  oplysninger om anvendelse af 

produktet anført på selve produktet 

(mærkning, brugsanvisning, advarsler), 

som: 

a) oplysninger om anvendelse af 

produktet anført på selve produktet 

(mærkning, brugsanvisning, advarsler) 

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 brugergrænseflade 

(håndtering, styring og feedback, input og 

output) i overensstemmelse med punkt 2 

b)  produktets brugergrænseflade 

(håndtering, styring og feedback, input og 

output)  

c)  produktets brugsegenskaber ved 

hjælp af funktioner, som har til formål at 

opfylde de behov, som personer med 

funktionelle begrænsninger har, i 

overensstemmelse med punkt 2  

c)  produktets brugsegenskaber 

d)  produktets grænseflade med 

hjælpemidler. 

d)  produktets grænseflade med 

hjælpemidler. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  113 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling II – punkt 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a.  Funktionelle resultatkrav 

 a) Benyttelse uden syn 

 Hvis et IKT-produkt indbefatter visuelle 

betjeningsmåder, skal det også indbefatte 

mindst én betjeningsmåde, som ikke 

forudsætter synsevne 

 b) Benyttelse 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) Benyttelse uden farveopfattelse 

 Hvis et IKT-produkt indbefatter visuelle 

betjeningsmåder, skal det også indbefatte 

mindst én betjeningsmåde, som ikke 

forudsætter, at brugeren kan opfatte 

farver. 
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 d) Benyttelse uden hørelse 

 Hvis et IKT-produkt indbefatter auditive 

betjeningsmåder, skal det også indbefatte 

mindst én betjeningsmåde, som ikke 

forudsætter hørelse. 

 e) Benyttelse med nedsat hørelse 

 Hvis et IKT-produkt indbefatter auditive 

betjeningsmåder, skal det også indbefatte 

mindst én betjeningsmåde med forbedrede 

lydfunktioner. 

 f) Benyttelse 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) Benyttelse 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) Benyttelse ved 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 nedsætter 

risikoen for at fremkalde fotosensitive 

anfald. 

 j) Benyttelse med begrænset 

kognition 

 Et IKT-produkt skal indbefatte mindst én 

betjeningsmåde med funktioner, som gør 

produktet enklere og lettere at bruge. 
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 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 

Begrundelse 

Disse ændringer skal beskytte innovationen i EU. Det var meningen, at dette direktiv kun 

skulle fastslå, hvad der skal gøres tilgængeligt, men ikke hvordan det skulle gøres. 

Tilgængelighedskravene skulle derfor kun defineres på det funktionelle niveau. 

Kommissionens oprindelige forslag indeholdt imidlertid visse tekniske krav, der derfor har 

måttet udgå. Den nye liste over funktionelle krav er fremtidssikret og svarer til den nye 

standardoversigt (EN 301 549), der er den første EU-standard for tilgængelig IKT. Hvert 

funktionelt krav bør være understøttet af en harmoniseret standard. Denne begrundelse 

gælder for hele bilaget. 

Ændringsforslag  114 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling I1 – punkt 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[....] udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  115 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling III – punkt 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 
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er opstillet i punkt Ba, og omfatter: 

a)  sikre tilgængeligheden af de 

produkter, som de anvender til leveringen 

af tjenesteydelsen, i overensstemmelse med 

de bestemmelser, der er fastsat i punkt B 

om "Relateret forbrugerterminaludstyr med 

avanceret databehandlingskapacitet, der 

anvendes af forbrugerne" 

a)  de produkter, som 

tjenesteudbyderne anvender til leveringen 

af den pågældende tjenesteydelse, i 

overensstemmelse med de bestemmelser, 

der er fastsat i punkt B om "Relateret 

forbrugerterminaludstyr med avanceret 

databehandlingskapacitet, der anvendes af 

forbrugerne" 

b)  give oplysninger om 

tjenesteydelsens funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

som følger: 

b)  oplysninger om tjenesteydelsens 

funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

i)  oplysningerne skal være til 

rådighed i tekstformater, der kan 

anvendes til at skabe alternative 

kompenserende formater, der af brugeren 

kan forelægges på forskellige måder og 

via mere end én sensorisk kanal 

 

ii)  der skal sikres alternativer til 

indhold, som ikke består af tekst  

 

iii)  de elektroniske oplysninger, 

herunder de relaterede online applikationer, 

der er nødvendige i forbindelse med 

levering af tjenesteydelsen, skal leveres i 

overensstemmelse med litra c)  

c)  elektroniske oplysninger, herunder 

de relaterede websteder og online-

applikationer, der er nødvendige i 

forbindelse med levering af tjenesteydelsen 

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 

d)  oplysninger for at lette 

komplementariteten med kompenserende 

tjenesteydelser 

e)  inkludere funktioner, praksis, 

politikker og procedurer og ændringer i 

udførelsen af den tjenesteydelse, der er 

rettet mod behovene hos personer med 

funktionelle begrænsninger.  

e)  funktioner, praksis, politikker, 

procedurer og ændringer i udførelsen af 

den tjenesteydelse, der er rettet mod 

behovene hos personer med handicap. 
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Or. en 

Begrundelse 

Disse ændringer skal beskytte innovationen i EU. Det var meningen, at dette direktiv kun 

skulle fastslå, hvad der skal gøres tilgængeligt, men ikke hvordan det skulle gøres. 

Tilgængelighedskravene skulle derfor kun defineres på det funktionelle niveau. 

Kommissionens oprindelige forslag indeholdt imidlertid visse tekniske krav, der derfor har 

måttet udgå. Den nye liste over funktionelle krav er fremtidssikret og svarer til den nye 

standardoversigt (EN 301 549), der er den første EU-standard for tilgængelig IKT. Hvert 

funktionelt krav bør være understøttet af en harmoniseret standard. Denne begrundelse 

gælder for hele bilaget. 

Ændringsforslag  116 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling III – punkt B – punkt 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1.  Konstruktion og produktion af 

produkter med henblik på at maksimere 

deres forventede anvendelse af personer 

med funktionsnedsættelser, herunder 
personer med handicap og personer med 

aldersrelaterede funktionsnedsættelser, skal 

opnås gennem tilgængelighed, for så vidt 

angår:  

1.  Konstruktion og produktion 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: 

Or. en 

Begrundelse 

Disse ændringer skal beskytte innovationen i EU. Det var meningen, at dette direktiv kun 

skulle fastslå, hvad der skal gøres tilgængeligt, men ikke hvordan det skulle gøres. 

Tilgængelighedskravene skulle derfor kun defineres på det funktionelle niveau. 

Kommissionens oprindelige forslag indeholdt imidlertid visse tekniske krav, der derfor har 

måttet udgå. Den nye liste over funktionelle krav er fremtidssikret og svarer til den nye 

standardoversigt (EN 301 549), der er den første EU-standard for tilgængelig IKT. Hvert 

funktionelt krav bør være understøttet af en harmoniseret standard. Denne begrundelse 

gælder for hele bilaget. 

Ændringsforslag  117 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling III – punkt B – punkt 1 – litra a-f 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a)  oplysninger om anvendelse af 

produktet anført på selve produktet 

(mærkning, brugsanvisning, advarsler), 

som: 

a)  oplysninger om anvendelse af 

produktet anført på selve produktet 

(mærkning, brugsanvisning, advarsler) 

i)  skal være tilgængelige gennem 

mere end en sensorisk kanal 

 

ii)  skal være forståelige  

iii)  skal kunne konstateres   

iv)  skal have en passende 

skriftstørrelse under forudsigelige 

anvendelsesforhold  

 

b)  produktets emballage, herunder 

oplysningerne i det (åbning, lukning, 

anvendelse og bortskaffelse) 

b)  produktets emballage, herunder 

oplysningerne i det (åbning, lukning, 

anvendelse og bortskaffelse) 

c)  produktets brugsanvisning med 

oplysninger om installation og 

vedligeholdelse, oplagring og 

bortskaffelse, som skal opfylde følgende 

betingelser:  

c)  produktets brugsanvisning med 

oplysninger om installation og 

vedligeholdelse, oplagring og 

bortskaffelse: 

i)  indholdet af brugsanvisningen 

skal være til rådighed i tekstformater, der 

kan anvendes til at skabe alternative 

kompenserende formater, der kan 

forelægges på forskellige måder og via 

mere end én sensorisk kanal, og 

 

ii)  brugsanvisningen skal omfatte 

alternativer til indhold, som ikke består af 

tekst  

 

d)  produktets brugergrænseflade 

(håndtering, styring og feedback, input og 

output) i overensstemmelse med punkt 2 

d)  produktets brugergrænseflade 

(håndtering, styring og feedback, input og 

output)  

e)  produktets brugsegenskaber ved 

hjælp af funktioner, som har til formål at 

opfylde de behov, som personer med 

funktionelle begrænsninger har, i 

overensstemmelse med punkt 2  

e)  produktets brugsegenskaber ved 

hjælp af funktioner, som har til formål at 

opfylde de behov, som personer med 

handicap har  

f)  produktets grænseflade med 

hjælpemidler. 

f)  produktets grænseflade med 

hjælpemidler. 

Or. en 
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Ændringsforslag  118 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling III – punkt B – punkt 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[....] udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  119 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling III – punkt B a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Ba. Funktionelle resultatkrav 

 a) Benyttelse uden syn 

 Hvis et IKT-produkt indbefatter visuelle 

betjeningsmåder, skal det også indbefatte 

mindst én betjeningsmåde, som ikke 

forudsætter synsevne 

 b) Benyttelse 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) Benyttelse 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) Benyttelse uden hørelse 

 Hvis et IKT-produkt indbefatter auditive 

betjeningsmåder, skal det også indbefatte 

mindst én betjeningsmåde, som ikke 

forudsætter hørelse. 



 

PR\1113653DA.docx 79/117 PE597.391v01-00 

 DA 

 e) Benyttelse med nedsat hørelse 

 Hvis et IKT-produkt indbefatter auditive 

betjeningsmåder, skal det også indbefatte 

mindst én betjeningsmåde med forbedrede 

lydfunktioner. 

 f) Benyttelse 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) Benyttelse 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) Benyttelse ved 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 nedsætter 

risikoen for at fremkalde fotosensitive 

anfald. 

 j) Benyttelse 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 
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fred ved benyttelse af de 

tilgængelighedsberegnede IKT-

funktioner. 

Or. en 

Begrundelse 

Disse ændringer skal beskytte innovationen i EU. Det var meningen, at dette direktiv kun 

skulle fastslå, hvad der skal gøres tilgængeligt, men ikke hvordan det skulle gøres. 

Tilgængelighedskravene skulle derfor kun defineres på det funktionelle niveau. 

Kommissionens oprindelige forslag indeholdt imidlertid visse tekniske krav, der derfor har 

måttet udgå. Den nye liste over funktionelle krav er fremtidssikret og svarer til den nye 

standardoversigt (EN 301 549), der er den første EU-standard for tilgængelig IKT. Hvert 

funktionelt krav bør være understøttet af en harmoniseret standard. Denne begrundelse 

gælder for hele bilaget. 

Ændringsforslag  120 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IV – punkt 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)  sikre tilgængeligheden af de 

produkter, som de anvender til leveringen 

af tjenesteydelsen, i overensstemmelse med 

de bestemmelser, der er fastsat i punkt B 

om "Relateret forbrugerterminaludstyr med 

avanceret databehandlingskapacitet, der 

anvendes af forbrugerne" 

a)  de produkter, som 

tjenesteudbyderne anvender til leveringen 

af den pågældende tjenesteydelse, i 

overensstemmelse med de bestemmelser, 

der er fastsat i punkt B om "Relateret 

forbrugerterminaludstyr med avanceret 

databehandlingskapacitet, der anvendes af 

forbrugerne" 

b)  give oplysninger om 

tjenesteydelsens funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

som følger: 

b)  oplysninger om tjenesteydelsens 

funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

i)  oplysningerne skal være til 

rådighed i tekstformater, der kan 

anvendes til at skabe alternative 

kompenserende formater, der af brugeren 

kan forelægges på forskellige måder og 
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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)  elektroniske oplysninger, herunder 

de relaterede websteder og online-

applikationer, der er nødvendige i 

forbindelse med levering af tjenesteydelsen 

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 

d)  oplysninger for at lette 

komplementariteten med kompenserende 

tjenesteydelser 

e)  inkludere funktioner, praksis, 

politikker og procedurer og ændringer i 

udførelsen af den tjenesteydelse, der er 

rettet mod behovene hos personer med 

funktionelle begrænsninger.  

e)  funktioner, praksis, politikker, 

procedurer og ændringer i udførelsen af 

den tjenesteydelse, der er rettet mod 

behovene hos personer med. 

Or. en 

Begrundelse 

Disse ændringer skal beskytte innovationen i EU. Det var meningen, at dette direktiv kun 

skulle fastslå, hvad der skal gøres tilgængeligt, men ikke hvordan det skulle gøres. 

Tilgængelighedskravene skulle derfor kun defineres på det funktionelle niveau. 

Kommissionens oprindelige forslag indeholdt imidlertid visse tekniske krav, der derfor har 

måttet udgå. Den nye liste over funktionelle krav er fremtidssikret og svarer til den nye 

standardoversigt (EN 301 549), der er den første EU-standard for tilgængelig IKT. Hvert 

funktionelt krav bør være understøttet af en harmoniseret standard. Denne begrundelse 

gælder for hele bilaget. 

Ændringsforslag  121 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IV – punkt B – punkt 1 – indledning 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1.  Konstruktion og produktion af 

produkter med henblik på at maksimere 

deres forventede anvendelse af personer 

med funktionsnedsættelser, herunder 
personer med handicap og personer med 

aldersrelaterede funktionsnedsættelser, skal 

opnås gennem tilgængelighed, for så vidt 

angår:  

1.  Konstruktion og produktion 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: 

Or. en 

Begrundelse 

Disse ændringer skal beskytte innovationen i EU. Det var meningen, at dette direktiv kun 

skulle fastslå, hvad der skal gøres tilgængeligt, men ikke hvordan det skulle gøres. 

Tilgængelighedskravene skulle derfor kun defineres på det funktionelle niveau. 

Kommissionens oprindelige forslag indeholdt imidlertid visse tekniske krav, der derfor har 

måttet udgå. Den nye liste over funktionelle krav er fremtidssikret og svarer til den nye 

standardoversigt (EN 301 549), der er den første EU-standard for tilgængelig IKT. Hvert 

funktionelt krav bør være understøttet af en harmoniseret standard. Denne begrundelse 

gælder for hele bilaget. 

Ændringsforslag  122 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling III – punkt B – punkt 1 – litra a-f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a)  oplysninger om anvendelse af 

produktet anført på selve produktet 

(mærkning, brugsanvisning, advarsler), 

som: 

a)  oplysninger om anvendelse af 

produktet anført på selve produktet 

(mærkning, brugsanvisning, advarsler) 

i) skal være tilgængelige gennem 

mere end en sensorisk kanal 

 

ii)  skal være forståelige  

iii)  skal kunne konstateres   

iv)  skal have en passende 

skriftstørrelse under forudsigelige 

anvendelsesforhold  

 

b)  produktets emballage, herunder 

oplysningerne i det (åbning, lukning, 

anvendelse og bortskaffelse) 

b)  produktets emballage, herunder 

oplysningerne i det (åbning, lukning, 

anvendelse og bortskaffelse) 
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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. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  123 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IV – punkt B – punkt 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[....] udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  124 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IV – punkt B a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Ba.  Funktionelle resultatkrav 

 a) Benyttelse uden syn 

 Hvis et IKT-produkt indbefatter visuelle 

betjeningsmåder, skal det også indbefatte 

mindst én betjeningsmåde, som ikke 

forudsætter synsevne 

 b) Benyttelse 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) Benyttelse 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) Benyttelse uden hørelse 

 Hvis et IKT-produkt indbefatter auditive 

betjeningsmåder, skal det også indbefatte 

mindst én betjeningsmåde, som ikke 

forudsætter hørelse. 

 e) Benyttelse med nedsat hørelse 

 Hvis et IKT-produkt indbefatter auditive 

betjeningsmåder, skal det også indbefatte 

mindst én betjeningsmåde med forbedrede 

lydfunktioner. 

 f) Benyttelse 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) Benyttelse med begrænsede 

håndbevægelser eller styrke 
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 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) Benyttelse ved 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 nedsætter 

risikoen for at fremkalde fotosensitive 

anfald. 

 j)  Benyttelse 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 

Begrundelse 

Disse ændringer skal beskytte innovationen i EU. Det var meningen, at dette direktiv kun 

skulle fastslå, hvad der skal gøres tilgængeligt, men ikke hvordan det skulle gøres. 

Tilgængelighedskravene skulle derfor kun defineres på det funktionelle niveau. 

Kommissionens oprindelige forslag indeholdt imidlertid visse tekniske krav, der derfor har 

måttet udgå. Den nye liste over funktionelle krav er fremtidssikret og svarer til den nye 

standardoversigt (EN 301 549), der er den første EU-standard for tilgængelig IKT. Hvert 
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funktionelt krav bør være understøttet af en harmoniseret standard. Denne begrundelse 

gælder for hele bilaget. 

Ændringsforslag  125 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – punkt 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 Da, og omfatter: 

a)  give oplysninger om 

tjenesteydelsens funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

som følger: 

a)  oplysninger om den pågældende 

tjenesteydelses funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

i)  oplysningerne skal være til 

rådighed i tekstformater, der kan 

anvendes til at skabe alternative 

kompenserende formater, der af brugeren 

kan forelægges på forskellige måder og 

via mere end én sensorisk kanal 

 

ii)  der skal sikres alternativer til 

indhold, som ikke består af tekst  

 

iii)  de elektroniske oplysninger, 

herunder de relaterede online applikationer, 

der er nødvendige i forbindelse med 

levering af tjenesteydelsen, skal leveres i 

overensstemmelse med litra c)  

b)  elektroniske oplysninger, herunder 

de relaterede websteder og online-

applikationer, der er nødvendige i 

forbindelse med levering af tjenesteydelsen 

b)  gøre websteder tilgængelige på en 

ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan 

opfatte, bruge og forstå indholdet, og som 

gør det muligt at tilpasse præsentationen 

af indholdet og interaktionsformen, om 

nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig 

alternativ elektronisk løsning og på en 

måde, der fremmer interoperabilitet med 

en bred vifte af brugeragenter og 

kompenserende teknologier, som findes 

på EU-plan og internationalt plan 

 

c)  inkludere funktioner, praksis, 

politikker og procedurer og ændringer i 

udførelsen af den tjenesteydelse, der er 

c)  funktioner, praksis, politikker, 

procedurer og ændringer i udførelsen af 

den tjenesteydelse, der er rettet mod 
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rettet mod behovene hos personer med 

funktionelle begrænsninger. 

behovene hos personer med handicap. 

 ca)  tjenester til mobile enheder, 

intelligente billetsystemer og tidstro 

oplysninger. 

Or. en 

Begrundelse 

Disse ændringer skal beskytte innovationen i EU. Det var meningen, at dette direktiv kun 

skulle fastslå, hvad der skal gøres tilgængeligt, men ikke hvordan det skulle gøres. 

Tilgængelighedskravene skulle derfor kun defineres på det funktionelle niveau. 

Kommissionens oprindelige forslag indeholdt imidlertid visse tekniske krav, der derfor har 

måttet udgå. Den nye liste over funktionelle krav er fremtidssikret og svarer til den nye 

standardoversigt (EN 301 549), der er den første EU-standard for tilgængelig IKT. Hvert 

funktionelt krav bør være understøttet af en harmoniseret standard. Denne begrundelse 

gælder for hele bilaget. 

Ændringsforslag  126 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – punkt 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  127 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – punkt C – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

C.  Tjenester til mobile enheder, 

intelligente billetsystemer og tidstro 

oplysninger: 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  128 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – punkt C – 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:  

udgår 

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 
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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  129 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IV – punkt D – punkt 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1.  Konstruktion og produktion af 

produkter med henblik på at maksimere 

deres forventede anvendelse af personer 

med funktionsnedsættelser, herunder 
personer med handicap og personer med 

aldersrelaterede funktionsnedsættelser, skal 

opnås gennem tilgængelighed, for så vidt 

angår:  

1.  Konstruktion og produktion 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 punkt Da, og som omfatter: 

Or. en 

Begrundelse 

Disse ændringer skal beskytte innovationen i EU. Det var meningen, at dette direktiv kun 

skulle fastslå, hvad der skal gøres tilgængeligt, men ikke hvordan det skulle gøres. 

Tilgængelighedskravene skulle derfor kun defineres på det funktionelle niveau. 

Kommissionens oprindelige forslag indeholdt imidlertid visse tekniske krav, der derfor har 

måttet udgå. Den nye liste over funktionelle krav er fremtidssikret og svarer til den nye 

standardoversigt (EN 301 549), der er den første EU-standard for tilgængelig IKT. Hvert 

funktionelt krav bør være understøttet af en harmoniseret standard. Denne begrundelse 

gælder for hele bilaget. 

Ændringsforslag  130 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – punkt D – punkt 1 – litra a-d 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) oplysninger om anvendelse af produktet 

anført på selve produktet (mærkning, 

brugsanvisning, advarsler), som: 

a) oplysninger om anvendelse af produktet 

anført på selve produktet (mærkning, 

brugsanvisning, advarsler) 

i)skal være tilgængelige gennem mere end 

en sensorisk kanal 

 

ii) skal være forståelige  

iii) skal kunne konstateres   

iv) skal have en passende skriftstørrelse 

under forudsigelige anvendelsesforhold  

 

b) produktets brugergrænseflade 

(håndtering, styring og feedback, input og 

output) i overensstemmelse med punkt 2 

b) produktets brugergrænseflade 

(håndtering, styring og feedback, input og 

output)  

c) produktets brugsegenskaber ved hjælp af 

funktioner, som har til formål at opfylde de 

behov, som personer med funktionelle 

begrænsninger har, i overensstemmelse 

med punkt 2  

c) produktets brugsegenskaber ved hjælp af 

funktioner, som har til formål at opfylde de 

behov, som personer med handicap har  

d) produktets grænseflade med 

hjælpemidler. 

d) produktets grænseflade med 

hjælpemidler. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  131 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – punkt D – punkt 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[....] udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  132 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – punkt D a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Da. Funktionelle resultatkrav 

 a) Benyttelse uden syn 

 Hvis et IKT-produkt indbefatter visuelle 

betjeningsmåder, skal det også indbefatte 

mindst én betjeningsmåde, som ikke 

forudsætter synsevne 

 b) Benyttelse 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) Benyttelse 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) Benyttelse uden hørelse 

 Hvis et IKT-produkt indbefatter auditive 

betjeningsmåder, skal det også indbefatte 

mindst én betjeningsmåde, som ikke 

forudsætter hørelse. 

 e) Benyttelse med nedsat hørelse 

 Hvis et IKT-produkt indbefatter auditive 

betjeningsmåder, skal det også indbefatte 

mindst én betjeningsmåde med forbedrede 

lydfunktioner. 

 f) Benyttelse 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) Benyttelse 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-



 

PE597.391v01-00 92/117 PR\1113653DA.docx 

DA 

produktet ved alternative handlinger, som 

ikke kræver håndbevægelser eller 

håndstyrke. 

 h) Benyttelse ved 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 nedsætter 

risikoen for at fremkalde fotosensitive 

anfald. 

 j) Benyttelse 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 

Begrundelse 

Disse ændringer skal beskytte innovationen i EU. Det var meningen, at dette direktiv kun 

skulle fastslå, hvad der skal gøres tilgængeligt, men ikke hvordan det skulle gøres. 

Tilgængelighedskravene skulle derfor kun defineres på det funktionelle niveau. 

Kommissionens oprindelige forslag indeholdt imidlertid visse tekniske krav, der derfor har 

måttet udgå. Den nye liste over funktionelle krav er fremtidssikret og svarer til den nye 

standardoversigt (EN 301 549), der er den første EU-standard for tilgængelig IKT. Hvert 

funktionelt krav bør være understøttet af en harmoniseret standard. Denne begrundelse 

gælder for hele bilaget. 
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Ændringsforslag  133 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VI – punkt 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 Da, og omfatter: 

a) sikre tilgængeligheden af de produkter, 

som de anvender til leveringen af 

tjenesteydelsen, i overensstemmelse med 

de bestemmelser, der er fastsat i punkt D: 

a) de produkter, som tjenesteudbyderne 

anvender til leveringen af den pågældende 

tjenesteydelse, 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) oplysninger om tjenesteydelsens 

funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

i) oplysningerne skal være til rådighed i 

tekstformater, der kan anvendes til at 

skabe alternative kompenserende 

formater, der af brugeren kan forelægges 

på forskellige måder og via mere end én 

sensorisk kanal 

 

ii) der skal sikres alternativer til indhold, 

som ikke består af tekst  

 

iii) de elektroniske oplysninger, herunder 

de relaterede online applikationer, der er 

nødvendige i forbindelse med levering af 

tjenesteydelsen, skal leveres i 

overensstemmelse med litra c)  

c) elektroniske oplysninger, herunder de 

relaterede websteder og online-

applikationer, der er nødvendige i 

forbindelse med levering af tjenesteydelsen 

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) inkludere funktioner, praksis, politikker d) funktioner, praksis, politikker, 
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og procedurer og ændringer i udførelsen af 

den tjenesteydelse, der er rettet mod 

behovene hos personer med funktionelle 

begrænsninger.  

procedurer og ændringer i udførelsen af 

den tjenesteydelse, der er rettet mod 

behovene hos personer med handicap. 

 da) banktjenester til mobile enheder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  134 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VI – punkt 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  135 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VI – punkt C 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

C. Banktjenester til mobile enheder: udgår 
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1. Levering af tjenesteydelser med 

henblik på at maksimere deres forventede 

anvendelse af personer med 

funktionsnedsættelser, herunder personer 

med handicap, skal opnås ved at:  

 

a) 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  136 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VI – punkt D – punkt 1 – litra a-d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) oplysninger om anvendelse af produktet 

anført på selve produktet (mærkning, 

a) oplysninger om anvendelse af produktet 

anført på selve produktet (mærkning, 
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brugsanvisning, advarsler), som: brugsanvisning, advarsler) 

i) skal være tilgængelige gennem mere 

end en sensorisk kanal 

 

ii) skal være forståelige  

iii) skal kunne konstateres  

iv) skal have en passende skriftstørrelse 

under forudsigelige anvendelsesforhold  

 

b) produktets brugergrænseflade 

(håndtering, styring og feedback, input og 

output) i overensstemmelse med punkt 2 

b) produktets brugergrænseflade 

(håndtering, styring og feedback, input og 

output)  

c) produktets brugsegenskaber ved hjælp af 

funktioner, som har til formål at opfylde de 

behov, som personer med funktionelle 

begrænsninger har, i overensstemmelse 

med punkt 2  

c) produktets brugsegenskaber ved hjælp af 

funktioner, som har til formål at opfylde de 

behov, som personer med handicap har  

d) produktets grænseflade med 

hjælpemidler. 

d) produktets grænseflade med 

hjælpemidler. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  137 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – punkt D – punkt 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[....] udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  138 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling V – punkt D a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Da. Funktionelle resultatkrav 

 a) Benyttelse 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) Benyttelse 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) Benyttelse 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) Benyttelse uden hørelse 

 Hvis et IKT-produkt indbefatter auditive 

betjeningsmåder, skal det også indbefatte 

mindst én betjeningsmåde, som ikke 

forudsætter hørelse. 

 e) Benyttelse med nedsat hørelse 

 Hvis et IKT-produkt indbefatter auditive 

betjeningsmåder, skal det også indbefatte 

mindst én betjeningsmåde med forbedrede 

lydfunktioner. 

 f) Benyttelse 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) Benyttelse 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) Benyttelse ved begrænset 

rækkevidde 
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 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 nedsætter 

risikoen for at fremkalde fotosensitive 

anfald. 

 j) Benyttelse 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  139 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VII – punkt 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) sikre tilgængeligheden af de produkter, 

som de anvender til leveringen af 

tjenesteydelsen, i overensstemmelse med 

de bestemmelser, der er fastsat i punkt D: 

a) de produkter, som tjenesteudbydere 

anvender til leveringen af den pågældende 

tjenesteydelse, i overensstemmelse med de 

bestemmelser, der er fastsat i punkt B: 
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b) give oplysninger om tjenesteydelsens 

funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

som følger: 

b) oplysninger om tjenesteydelsens 

funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

i) oplysningerne skal være til rådighed i 

tekstformater, der kan anvendes til at 

skabe alternative kompenserende 

formater, der af brugeren kan forelægges 

på forskellige måder og via mere end én 

sensorisk kanal 

 

ii) der skal sikres alternativer til indhold, 

som ikke består af tekst  

 

iii) de elektroniske oplysninger, herunder 

de relaterede online applikationer, der er 

nødvendige i forbindelse med levering af 

tjenesteydelsen, skal leveres i 

overensstemmelse med litra c)  

c) de elektroniske oplysninger, herunder de 

relaterede websteder, online-applikationer 

og e-bog-anordningen, der er nødvendige i 

forbindelse med levering af tjenesteydelsen 

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 

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  140 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VII – punkt B – punkt 1 – indledning 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Konstruktion og produktion af produkter 

med henblik på at maksimere deres 

forventede anvendelse af personer med 

funktionsnedsættelser, herunder personer 

med handicap og personer med 

aldersrelaterede funktionsnedsættelser, skal 

opnås gennem tilgængelighed, for så vidt 

angår:  

1. Konstruktion og produktion 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: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  141 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VII – punkt B – punkt 1 – litra a-f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) oplysninger om anvendelse af produktet 

anført på selve produktet (mærkning, 

brugsanvisning, advarsler), som: 

a) oplysninger om anvendelse af produktet 

anført på selve produktet (mærkning, 

brugsanvisning, advarsler) 

i) skal være tilgængelige gennem mere 

end en sensorisk kanal  

 

ii) skal være forståelige  

iii) skal kunne konstateres  

iv) skal have en passende skriftstørrelse 

under forudsigelige anvendelsesforhold 

 

b) produktets emballage, herunder 

oplysningerne i det (åbning, lukning, 

anvendelse og bortskaffelse) 

b) produktets emballage, herunder 

oplysningerne i det (åbning, lukning, 

anvendelse og bortskaffelse) 

c) produktets brugsanvisning med 

oplysninger om installation og 

vedligeholdelse, oplagring og 

bortskaffelse, som skal opfylde følgende 

betingelser:  

c) produktets brugsanvisning med 

oplysninger om installation og 

vedligeholdelse, oplagring og bortskaffelse  

i) indholdet af brugsanvisningen 

skal være til rådighed i tekstformater, der 

kan anvendes til at skabe alternative 

kompenserende formater, der kan 

forelægges på forskellige måder og via 

mere end én sensorisk kanal, og 
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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. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  142 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VII – punkt B – punkt 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[...] udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  143 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VII – punkt B a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Ba. Funktionelle resultatkrav 

 a) Benyttelse uden syn 

 Hvis et IKT-produkt indbefatter visuelle 

betjeningsmåder, skal det også indbefatte 

mindst én betjeningsmåde, som ikke 

forudsætter synsevne 

 b) Benyttelse med nedsat syn 

 Hvis et IKT-produkt indbefatter visuelle 
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betjeningsmåder, skal det også indbefatte 

mindst én betjeningsmåde, som sætter 

brugeren i stand til at gøre bedre brug af 

sin nedsatte synsevne. 

 c) Benyttelse 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) Benyttelse uden hørelse 

 Hvis et IKT-produkt indbefatter auditive 

betjeningsmåder, skal det også indbefatte 

mindst én betjeningsmåde, som ikke 

forudsætter hørelse. 

 e) Benyttelse med nedsat hørelse 

 Hvis et IKT-produkt indbefatter auditive 

betjeningsmåder, skal det også indbefatte 

mindst én betjeningsmåde med forbedrede 

lydfunktioner. 

 f) Benyttelse 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) Benyttelse 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) Benyttelse ved 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 
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 Hvis et IKT-produkt indbefatter visuelle 

betjeningsmåder, skal det også indbefatte 

mindst én betjeningsmåde, som nedsætter 

risikoen for at fremkalde fotosensitive 

anfald. 

 j) Benyttelse 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  144 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VIII – punkt 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 kompenserende 

formater, der af brugeren kan forelægges 

på forskellige måder og via mere end én 

sensorisk kanal 

 

ii) der skal sikres alternativer til indhold,  
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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) elektroniske oplysninger, herunder de 

relaterede websteder og online-

applikationer, der er nødvendige i 

forbindelse med levering af tjenesteydelsen 

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  145 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VIII – punkt A a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Aa. Funktionelle resultatkrav 

 a) Benyttelse uden syn 

 Hvis et IKT-produkt indbefatter visuelle 

betjeningsmåder, skal det også indbefatte 

mindst én betjeningsmåde, som ikke 

forudsætter synsevne 

 b) Benyttelse 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) Benyttelse uden farveopfattelse 

 Hvis et IKT-produkt indbefatter visuelle 

betjeningsmåder, skal det også indbefatte 

mindst én betjeningsmåde, som ikke 

forudsætter, at brugeren kan opfatte 
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farver. 

 d) Benyttelse uden hørelse 

 Hvis et IKT-produkt indbefatter auditive 

betjeningsmåder, skal det også indbefatte 

mindst én betjeningsmåde, som ikke 

forudsætter hørelse. 

 e) Benyttelse med nedsat hørelse 

 Hvis et IKT-produkt indbefatter auditive 

betjeningsmåder, skal det også indbefatte 

mindst én betjeningsmåde med forbedrede 

lydfunktioner. 

 f) Benyttelse 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) Benyttelse 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) Benyttelse ved 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 nedsætter 

risikoen for at fremkalde fotosensitive 

anfald. 

 j) Benyttelse med begrænset kognition 

 Et IKT-produkt skal indbefatte mindst én 

betjeningsmåde med funktioner, som gør 
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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  146 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – punkt A – punkt 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Konstruktion og produktion af produkter 

med henblik på at maksimere deres 

forventede anvendelse af personer med 

funktionsnedsættelser, herunder personer 

med handicap og personer med 

aldersrelaterede funktionsnedsættelser, skal 

opnås gennem tilgængelighed, for så vidt 

angår: 

1. Konstruktion og produktion af produkter 

med henblik på at maksimere deres 

forventede anvendelse af personer med 

handicap og personer med aldersrelaterede 

funktionsnedsættelser, skal opnås ved at 

opfylde de funktionelle resultatkrav, der 

er opstillet i del Aa, og omfatter: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  147 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – punkt A – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) oplysninger om anvendelse af 

produktet anført i/på selve produktet 

(mærkning, brugsanvisning, advarsler), 

som: 

a) oplysninger om anvendelse af 

produktet anført i/på selve produktet 

(mærkning, brugsanvisning, advarsler) 

i) skal være tilgængelige gennem 

mere end en sensorisk kanal 
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ii) skal være forståelige  

iii) skal kunne konstateres  

iv) skal have en passende 

skriftstørrelse under forudsigelige 

anvendelsesforhold 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  148 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – punkt 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 

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 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  149 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – punkt A – punkt 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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) 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  150 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – punkt A – punkt 1 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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  

Or. en 

 

Ændringsforslag  151 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – punkt A – punkt 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[...] udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  152 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – punkt A a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Del Aa – Funktionelle resultatkrav 

 a) Benyttelse uden syn 

 Hvis et IKT-produkt indbefatter visuelle 

betjeningsmåder, skal det også indbefatte 

mindst én betjeningsmåde, som ikke 

forudsætter synsevne 

 b) Benyttelse med nedsat syn 
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 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) Benyttelse 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) Benyttelse uden hørelse 

 Hvis et IKT-produkt indbefatter auditive 

betjeningsmåder, skal det også indbefatte 

mindst én betjeningsmåde, som ikke 

forudsætter hørelse. 

 e) Benyttelse med nedsat hørelse 

 Hvis et IKT-produkt indbefatter auditive 

betjeningsmåder, skal det også indbefatte 

mindst én betjeningsmåde med forbedrede 

lydfunktioner. 

 f) Benyttelse 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) Benyttelse 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) Benyttelse ved 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 
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 Hvis et IKT-produkt indbefatter visuelle 

betjeningsmåder, skal det også indbefatte 

mindst én betjeningsmåde, som nedsætter 

risikoen for at fremkalde fotosensitive 

anfald. 

 j) Benyttelse 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 

Begrundelse 

Denne ændring beskytter innovation i EU. Det var meningen, at dette direktiv kun skulle 

fastslå, hvad der skal gøres tilgængeligt, men ikke hvordan det skulle gøres. 

Tilgængelighedskravene skulle derfor kun defineres på det funktionelle niveau. 

Kommissionens oprindelige forslag indeholdt imidlertid visse tekniske krav, der derfor har 

måttet udgå. Den nye liste over funktionelle krav er fremtidssikret og svarer til den nye 

standardoversigt (EN 301 549), der er den første EU-standard for tilgængelig IKT. Hvert 

funktionelt krav bør være understøttet af en harmoniseret standard. 

 

Ændringsforslag  153 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – punkt B – punkt 1 – indledning 

 

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 del Aa, og omfatter: 

Or. en 



 

PR\1113653DA.docx 111/117 PE597.391v01-00 

 DA 

 

Ændringsforslag  154 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – punkt B – punkt 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) sikre tilgængeligheden af det 

bebyggede miljø, hvor tjenesteydelsen 

leveres, herunder transportinfrastruktur, i 

overensstemmelse med del C og med 

forbehold af national lovgivning og EU-

lovgivning om beskyttelse af nationale 

skatte af kunstnerisk, historisk eller 

arkæologisk værdi 

a) det bebyggede miljø, hvor 

tjenesteydelsen leveres, herunder 

transportinfrastruktur, i overensstemmelse 

med del C og med forbehold af national 

lovgivning og EU-lovgivning om 

beskyttelse af nationale skatte af 

kunstnerisk, historisk eller arkæologisk 

værdi 

Or. en 

 

Ændringsforslag  155 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – punkt B – punkt 1 – litra b – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) gøre faciliteter tilgængelige, 

herunder køretøjer, fartøjer og udstyr, der 

er nødvendigt for leveringen af 

tjenesteydelsen, som følger: 

b) faciliteter, herunder køretøjer, 

fartøjer og udstyr, der er nødvendigt for 

leveringen af tjenesteydelsen, som følger: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  156 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – punkt B – punkt 1 – litra b – nr. ii 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ii) oplysningerne skal være 

tilgængelige på forskellige måder og via 

mere end én sensorisk kanal 

udgår 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  157 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – punkt B – punkt 1 – litra b – nr. iii 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

iii) alternativer til visuelt indhold, som 

ikke består af tekst, skal sikres 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  158 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – punkt B – punkt 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) sikre tilgængeligheden af de 

produkter, som de anvender til leveringen 

af tjenesteydelsen, i overensstemmelse med 

de bestemmelser, der er fastsat i del A 

c) de produkter, som de anvender til 

leveringen af tjenesteydelsen, i 

overensstemmelse med de bestemmelser, 

der er fastsat i del A 

Or. en 

 

Ændringsforslag  159 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – punkt B – punkt 1 – litra d  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) give oplysninger om 

tjenesteydelsens funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

som følger: 

d) oplysninger om tjenesteydelsens 

funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

i) oplysningerne skal være til 

rådighed i tekstformater, der kan 

anvendes til at skabe alternative 

kompenserende formater, der af brugeren 
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kan forelægges på forskellige måder og 

via mere end én sensorisk kanal 

ii) der skal sikres alternativer til 

indhold, som ikke består af tekst 

 

iii) de elektroniske oplysninger, 

herunder de relaterede online 

applikationer, der er nødvendige i 

forbindelse med levering af 

tjenesteydelsen, skal leveres i 

overensstemmelse med litra e) 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  160 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – punkt 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 

måde, der fremmer interoperabilitet med 

en bred vifte af brugeragenter og 

kompenserende teknologier, som findes 

på EU-plan og internationalt plan 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  161 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – punkt B – punkt 1 – litra f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) sørge for tilgængelige oplysninger 

for at lette komplementariteten med 

kompenserende tjenesteydelser 

f) oplysninger for at lette 

komplementariteten med kompenserende 

tjenesteydelser 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  162 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – punkt B – punkt 1 – litra g 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

g) inkludere funktioner, praksis, 

politikker og procedurer og ændringer i 

udførelsen af den tjenesteydelse, der er 

rettet mod behovene hos personer med 

funktionelle begrænsninger. 

g) funktioner, praksis, politikker og 

procedurer og ændringer i udførelsen af 

den tjenesteydelse, der er rettet mod 

behovene hos personer med handicap. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  163 

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling X  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[...]  udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Kommissionens forslag opstiller ikke noget valg om at inkludere bebyggede omgivelser eller 

ej. Det foreslås at lade denne bemyndigelsesklausul udgå. Medlemsstaterne vil fortsat være i 

stand til at anvende dette direktiv på bebygget omgivelser, hvis de ønsker det. Der indføjes et 

nyt stykke i artikel 28, der pålægger Kommissionen at aflægge rapport inden for to år om en 

eventuel inddragelse. 
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BEGRUNDELSE 

Indledende bemærkninger 

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

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

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

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

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

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

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

lovgivning er et eksempel på et forebyggende tiltag.  

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

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

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

for produkt- og tjenesteudvikling og samtidig nedbringe uforholdsmæssigt høje omkostninger 

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

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

resultater.  

Sammenhæng med den internationale kontekst 

Ordføreren har været omhyggelig med at tilpasse tilgængelighedsloven til den internationale 

kontekst. Eksempelvis havde Kommissionens forslag til hensigt at udvide direktivets 

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

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

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

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

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

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

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

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

tilgængelighed ved produkter og tjenesteydelser vitterligt forbedrer tilværelsen for andre end 

blot handicappede mennesker.  

En sektorspecifik tilgang i videst muligt omfang 

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

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

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

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

tilgængelighedskrav i dets anvendelsesområde. Ordføreren har besluttet ikke at udelukke 

disse tjenesteydelser eller udstyr fra dette direktivs anvendelsesområde i udkastet til 

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

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

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

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

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

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

bestemmelser over i sidstnævnte. 

Sammenhængende EU-retlige rammer 

Kommissionens forslag omfattede ideen om at bruge tilgængelighedsloven som et 

sikkerhedsnet for tilgængelighedskravene, således at loven endvidere vil gælde for 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ordføreren har også fjernet dubletter af krav til erhvervsdrivende og mulige 

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

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

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

indeholder tilgængelighedskrav. 

De nye lovgivningsmæssige rammer tilpasset tilgængelighed 

Ordføreren tilslutter sig Kommissionens beslutning om at anvende de nye lovgivningsrammer 

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

dem til tilgængelighedsloven. Eksempelvis forlanger markedstilsynsmyndighederne 

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

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

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

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

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

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

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

afspejler dette forhold. 

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

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

forbedre markedsovervågningen og højne kvaliteten af overensstemmelsesvurderinger. Endvidere tydeliggøres 

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

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

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

direktiv.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

omkostninger og fordele for virksomheden i forhold til den anslåede fordel for personer med 

handicap under hensyntagen til hyppigheden og varigheden af brugen af et bestemt produkt 

eller en bestemt tjenesteydelse". 

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

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

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

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

af artikel 12 og 22. 

Afsluttende bemærkninger 

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

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

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

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

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

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

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

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

funktionalitet snarere end tekniske specifikationer. 

 


