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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om det Indre Marked 
og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Udviklingen hen imod et digitalt 
samfund giver brugerne nye muligheder for 
at få adgang til information og 
tjenesteydelser. Udbyderne af information 
og tjenesteydelser, herunder offentlige 
organer, benytter sig i stigende grad af 
internettet til at frembringe, indsamle og 
formidle en bred vifte af oplysninger og 
tjenesteydelser online, som er af yderste 
vigtighed for offentligheden.

(1) Udviklingen hen imod et digitalt 
samfund giver brugerne nye muligheder for 
at få adgang til information og 
tjenesteydelser. Udbyderne af information 
og tjenesteydelser, herunder offentlige 
organer, benytter sig i stigende grad af 
internettet til at frembringe, indsamle og 
formidle en bred vifte af oplysninger og 
tjenesteydelser online, som er af yderste 
vigtighed for offentligheden. I denne 
henseende er sikkerheden ved overførsel 
af oplysninger og beskyttelse af 
personoplysninger af stor betydning.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Webtilgængelighed har at gøre med de 
principper og teknikker, man skal tage 
højde for, når man udvikler websteder, for 
at gøre deres indhold tilgængeligt for alle 
brugere, særligt brugere med 
funktionsnedsættelser, herunder personer 
med handicap. Websteders indhold 
omfatter både tekstlig og ikke-tekstlig 
information, og også download af 
formularer og interaktion, f.eks. 
udfyldning af digitale formularer, 
autentifikation og transaktioner såsom 
sagsbehandling og betalinger.

udgår
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Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I handlingsplanen for e-forvaltning 
2011-2015 opfordrer Kommissionen til, at 
der udvikles e-forvaltningstjenester, der 
sikrer inklusion og tilgængelighed.

(3) I handlingsplanen for e-forvaltning 
2011-2015 opfordrer Kommissionen til, at 
der udvikles e-forvaltningstjenester, der 
sikrer inklusion og tilgængelighed. 
Samtidig er en større indsats nødvendig 
for en effektiv gennemførelse af e-
integrationspolitikken, der sigter mod at 
reducere huller i anvendelsen af ikt og 
fremme brugen af ikt til at overvinde 
udelukkelse og forbedre de økonomiske 
resultater, beskæftigelsesmuligheder, 
livskvalitet samt social deltagelse og 
samhørighed, herunder demokratiske 
høringer.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Ifølge Kommissionens meddelelse om
en digital dagsorden for Europa bør den 
offentlige sektors websteder være 
tilgængelige, når vi når 2015.

(4) Med henblik på gennemførelsen af en 
digital dagsorden for Europa meddelte 
Kommissionen, at den offentlige sektors 
websteder og websteder, der tilbyder 
tjenester af almen interesse for borgerne,
bør være tilgængelige, når vi når 2015.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Det er af største betydning at øge 
synergierne mellem flagskibsinitiativerne 
såsom "En digital dagsorden for 
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Europa", "Nye kvalifikationer og nye 
job", "Innovation i EU", "Unge på vej", 
"Et ressourceeffektivt Europa" og 
"Europæisk platform mod fattigdom og 
udstødelse".

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Rammeprogrammet for forskning, 
teknologisk udvikling og demonstration og 
rammeprogrammet for konkurrenceevne og 
innovation støtter forskning og udvikling 
inden for teknologiske løsninger på 
tilgængelighedsproblemer.

(5) Rammeprogrammet for forskning, 
teknologisk udvikling og demonstration og 
rammeprogrammet for konkurrenceevne og 
innovation støtter forskning og udvikling 
inden for teknologiske løsninger på 
tilgængelighedsproblemer, mens 
Kommissionen i rammeprogram 6 og 7 
har finansieret forskning i Free/Libre and 
Open Source software (FLOSS).

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Den europæiske handicapstrategi 2010-
2020 bygger på FN-konventionen og 
indeholder tiltag inden for en række højt 
prioriterede områder, herunder 
webtilgængelighed med det formål at 
"sikre tilgængelighed i forbindelse med 
varer, tjenester, herunder offentlige 
tjenester, og hjælpemidler for 
handicappede".

(7) Den europæiske handicapstrategi 2010-
2020, som sigter mod at nedbryde de 
barrierer, der forhindrer personer med 
handicap i at deltage i samfundet på lige 
fod med andre, bygger på FN-
konventionen og indeholder tiltag inden for 
en række højt prioriterede områder, 
herunder webtilgængelighed med det 
formål at "sikre tilgængelighed i 
forbindelse med varer, tjenester, herunder 
offentlige tjenester, og hjælpemidler for 
handicappede".
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Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Det hurtigtvoksende 
webtilgængelighedsmarked omfatter en 
række økonomiske aktører såsom udviklere 
af websteder og softwareværktøjer til 
udvikling, vedligeholdelse og test af 
websider, udviklere af brugeragenter, 
herunder browsere og tilhørende 
kompenserende teknologier, og udbydere 
af certificeringstjenester og kurser.

(9) Det hurtigtvoksende 
webtilgængelighedsmarked omfatter en 
række økonomiske aktører såsom udviklere 
af websteder og softwareværktøjer til 
udvikling, vedligeholdelse og test af 
websider, udviklere af brugeragenter, 
herunder browsere og tilhørende 
kompenserende teknologier, og udbydere 
af certificeringstjenester og kurser. I denne 
henseende er indsatsen i forbindelse med 
den store koalition for digitale jobs, som 
er en opfølgning på beskæftigelsespakken, 
der henvender sig til ikt-eksperter og 
tilsigter at afhjælpe kvalifikationskløften i 
ikt-sektoren, herunder med hensyn til 
digitale og arbejdsrelaterede færdigheder, 
af stor betydning.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Indkøbere af websteder og dermed 
forbundne produkter og tjenesteydelser 
oplever høje priser på ydelserne, eller de er 
afhængige af en enkelt udbyder på grund af 
begrænset konkurrence. Leverandørerne 
vælger ofte varianter af 
leverandørspecifikke "standarder", hvilket 
hæmmer mulighederne for interoperabilitet 
mellem brugeragenter og adgang til 
webindhold overalt i EU. Uensartede regler 
i medlemsstaterne reducerer de fordele, 
man kunne drage ved at dele erfaringer 
med nationale og internationale fagfæller 
som reaktion på den samfundsmæssige og 
teknologiske udvikling.

(12) Indkøbere af websteder og dermed 
forbundne produkter og tjenesteydelser 
oplever høje priser på ydelserne, eller de er 
afhængige af en enkelt udbyder på grund af 
begrænset konkurrence. Leverandørerne 
vælger ofte varianter af 
leverandørspecifikke "standarder", hvilket 
hæmmer mulighederne for interoperabilitet 
mellem brugeragenter og adgang til 
webindhold overalt i EU. Uensartede regler 
i medlemsstaterne reducerer de fordele, 
man kunne drage ved at dele erfaringer 
med nationale og internationale fagfæller 
som reaktion på den samfundsmæssige og 
teknologiske udvikling.
Leverandørafhængighed kan undgås ved 
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at kræve, at softwareleverandører lever op 
til særlige standarder, og ved at anbefale, 
at kunder benytter softwareleverandører, 
der offentliggør deres softwares kildekode, 
hvilket også ville forhindre udspionering 
af offentlige systemer. Anvendelse af 
open-source-software ville gøre det muligt 
at kopiere tjenester og software, der 
bestilles og vurderes som værende godt af 
en enkelt medlemsstat, i andre 
medlemsstater, og ville også lette den 
fælles softwareudvikling, hvilket igen ville 
forbedre interoperabiliteten for software, 
reducere produktionsomkostningerne og 
forbedre kvaliteten. Derudover ville 
offentliggørelsen af kildekoden fremme 
konkurrencen og gøre det lettere at 
anvende konkurrencebaserede udbud, da 
det ville være muligt at skifte 
serviceudbyder uden nogen afbrydelser i 
adgangen til disse tjenester, og uden at det 
er nødvendigt fuldstændigt at forny 
tjenesten. En kopiering af offentlige 
onlinetjenester ville også gøre det 
nemmere at tage hensyn til personer med 
handicap og andre særlige kategorier af 
brugere.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at afhjælpe opsplitningen er det 
nødvendigt at sikre en indbyrdes 
tilnærmelse af de nationale foranstaltninger 
på EU-plan på grundlag af en aftale om 
tilgængelighedskrav til offentlige organers 
websteder. Dette vil mindske usikkerheden 
blandt webudviklerne og fremme 
interoperabiliteten. Ved at anvende 
tilgængelighedskrav, der er 
teknologineutrale, undgår man at hæmme 
innovationen og vil måske endda stimulere 
den.

(13) For at afhjælpe opsplitningen er det 
nødvendigt at sikre en indbyrdes 
tilnærmelse af de nationale foranstaltninger 
på EU-plan på grundlag af en aftale om 
tilgængelighedskrav til offentlige organers 
websteder og til websteder, der drives af 
enheder, som tilbyder borgerne tjenester 
af almen interesse. Dette vil mindske 
usikkerheden blandt webudviklerne og 
fremme interoperabiliteten. Ved at anvende 
tilgængelighedskrav, der er 
teknologineutrale, undgår man at hæmme 
innovationen og vil måske endda stimulere 
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den.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Kravene om webtilgængelighed i dette 
direktiv er teknologineutrale. De angiver 
kun, hvilke grundlæggende funktioner der 
skal være til stede, for at brugerne kan 
opfatte, bruge og forstå et websted og dets 
indhold. De fastlægger ikke, hvordan dette 
skal opnås, eller hvilken teknologi der bør 
anvendes til bestemte websteder, 
onlineinformationer eller applikationer. 
Dermed står de ikke i vejen for innovation.

(16) Kravene om webtilgængelighed i dette 
direktiv er teknologineutrale. De angiver 
kun, hvilke grundlæggende funktioner der 
skal være til stede, for at brugerne kan 
opfatte, bruge, forstå og interagere med et 
websted og dets indhold. De fastlægger 
ikke, hvordan dette skal opnås, eller 
hvilken teknologi der bør anvendes til 
bestemte websteder, onlineinformationer 
eller applikationer. Dermed står de ikke i 
vejen for innovation, og de tager højde for 
en permanent teknologisk og 
samfundsmæssig dynamik vedrørende 
brugen af webindhold som for eksempel 
den stadig mere udbredte brug af 
håndholdt udstyr.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Interoperabilitet i forbindelse med 
webtilgængelighed bør baseres på 
almindeligt vedtagne og anvendte 
specifikationer, der sikrer størst mulig 
kompatibilitet mellem webindholdet og 
nuværende og fremtidige brugeragenter og 
kompenserende teknologier. Mere specifikt 
bør webindholdet forsyne brugeragenterne 
med en fælles intern kodning af naturligt 
sprog, strukturer, relationer og sekvenser 
samt data i eventuelle indlejrede 
brugergrænsefladekomponenter. 
Interoperabilitet er således til gavn for 
brugerne, idet de kan anvende deres 

(17) Interoperabilitet i forbindelse med 
webtilgængelighed bør baseres på 
almindeligt vedtagne og anvendte 
specifikationer, der sikrer størst mulig 
kompatibilitet mellem webindholdet og 
nuværende og fremtidige brugeragenter og 
kompenserende teknologier. Mere specifikt 
bør webindholdet forsyne brugeragenterne 
med en fælles intern kodning af naturligt 
sprog, strukturer, relationer og sekvenser 
samt data i eventuelle indlejrede 
brugergrænsefladekomponenter. 
Information, der er tilgængelig gennem 
en onlinetjeneste, bør også være 
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brugeragenter til at tilgå websteder overalt: 
de vil muligvis også få flere 
valgmuligheder og lavere priser i hele EU. 
Interoperabilitet vil ligeledes gavne 
udbydere og indkøbere af produkter og 
tjenesteydelser til fremme af 
webtilgængelighed.

tilgængelig gennem en åben 
programmeringsgrænseflade for 
applikationer (API). En åben API vil 
anspore til udvikling af kompenserende 
teknologier til at fremme 
informationssøgning og anspore til 
innovation hos tredjeparter.
Interoperabilitet er således til gavn for 
brugerne, idet de kan anvende deres 
brugeragenter til at tilgå websteder overalt: 
de vil muligvis også få flere 
valgmuligheder og lavere priser i hele EU. 
Interoperabilitet vil ligeledes gavne 
udbydere og indkøbere af produkter og 
tjenesteydelser til fremme af 
webtilgængelighed.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Som understreget i den digitale 
dagsorden for Europa bør de offentlige 
myndigheder medvirke til at stimulere 
markederne for onlineindhold. Dette kan 
de blandt andet gøre ved at stille den 
offentlige sektors informationer til 
rådighed på åbne, effektive og ikke-
diskriminerende vilkår. Dermed skabes der
en vigtig kilde til potentiel vækst i 
innovative onlinetjenester.

(18) Som understreget i den digitale 
dagsorden for Europa bør de offentlige 
myndigheder medvirke til at stimulere 
markederne for onlineindhold. Dette kan 
de blandt andet gøre ved at stille den 
offentlige sektors informationer til 
rådighed på åbne, effektive og ikke-
diskriminerende vilkår. Derfor bør 
information fra den offentlige sektor være 
tilgængelig uafhængigt af platformen. Det 
bør også sikres, at offentlige tjenester 
fungerer på mobile anordninger, som der 
hurtigt bliver flere og flere af i EU, 
efterhånden som andelen af musestyrede 
terminaler falder. Ligebehandling af 
forskellige styresystemer, browsere og 
anordninger er en vigtig kilde til potentiel 
vækst i innovative terminal- og 
netværksteknologier.
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Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) De offentlige myndigheder i 
medlemsstaterne bør kunne kræve, at 
relevante websteder er tilknyttet servere 
inden for EU for at undgå spionage fra 
parter uden for EU eller 
informationslækager og for at sikre, at 
parter uden for EU ikke kan lukke ned for 
tjenester, der er vigtige af 
sikkerhedshensyn.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Direktivet bør have som mål at sikre, 
at visse typer websteder, der tilhører 
offentlige organer, og som er vigtige for 
offentligheden, opfylder fælles krav om 
tilgængelighed. Disse typer blev 
indkredset i benchmarkundersøgelsen om 
e-forvaltning i 200125 og har dannet 
grundlag for listen i bilaget.

(19) Direktivet bør have som mål at sikre, 
at websteder, der tilhører offentlige 
organer, og som er vigtige for 
offentligheden, gøres fuldt tilgængelige 
for personer med handicap, så de er i 
stand til at leve uafhængigt og deltage 
fuldt ud i alle dele af livet som fastsat i 
FN's konvention om rettigheder for 
personer med handicap. Ved udpegelsen 
af sådanne websteder bør inkluderes 
websteder, der tilbyder tjenester af almen 
interesse.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Overensstemmelsen med kravene om 
webtilgængelighed bør overvåges løbende 
fra den første udvikling af et offentligt 

(24) Overensstemmelsen med kravene om 
webtilgængelighed bør overvåges løbende 
fra den første udvikling af et offentligt 
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organs websted til alle efterfølgende 
ajourføringer af webstedets indhold. Der 
bør fastlægges en harmoniseret 
fremgangsmåde for, hvordan 
medlemsstaterne på en ensartet måde 
kontrollerer webstedernes 
overensstemmelse med kravene om 
webtilgængelighed, hvordan de indsamler 
repræsentative eksempler, og hvor hyppigt 
de skal udføre kontrol. Medlemsstaterne 
bør hvert år aflægge rapport om resultatet 
af overvågningen og mere generelt om, 
hvilke foranstaltninger de har truffet til 
gennemførelse af direktivet.

organs websted til alle efterfølgende 
ajourføringer af webstedets indhold. Der 
bør fastlægges en harmoniseret 
fremgangsmåde for, hvordan 
medlemsstaterne på en ensartet måde 
kontrollerer webstedernes 
overensstemmelse med kravene om 
webtilgængelighed, hvordan de indsamler 
repræsentative eksempler, og hvor hyppigt 
de skal udføre kontrol. Medlemsstaterne 
bør hvert år aflægge rapport om resultatet 
af overvågningen og mere generelt om, 
hvilke foranstaltninger de har truffet til 
gennemførelse af direktivet. Disse 
rapporter bør gøres offentligt 
tilgængelige. Kommissionen bør 
udarbejde et sammendrag af disse 
rapporter og forelægge det for Europa-
Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Hvis der skabes et indre marked med 
ensartede vilkår, burde webudviklerne 
støde på færre hindringer, og 
myndighederne og andre, der køber 
webtilgængelighedsprodukter og –
tjenesteydelser, burde få lavere 
omkostninger.

(25) Hvis der skabes et indre marked med 
ensartede vilkår, burde webudviklerne 
støde på færre hindringer, og 
myndighederne og andre, der køber 
webtilgængelighedsprodukter og -
tjenesteydelser, burde få lavere 
omkostninger, hvilket vil bidrage til 
økonomisk vækst og beskæftigelse.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af de relevante 
bestemmelser i dette direktiv bør 
Kommissionen tillægges 

(27) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af de relevante 
bestemmelser i dette direktiv bør 
Kommissionen tillægges 
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gennemførelsesbeføjelser. 
Undersøgelsesproceduren bør anvendes til 
at fastlægge den fremgangsmåde, som 
medlemsstaterne bør benytte til 
overvågning af, om webstederne opfylder 
kravene. Rådgivningsproceduren bør 
anvendes til at fastlægge de nærmere 
bestemmelser om medlemsstaternes 
rapportering af resultatet af denne 
overvågning til Kommissionen. Disse 
beføjelser bør udøves i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser.

gennemførelsesbeføjelser. 
Undersøgelsesproceduren bør anvendes til 
at fastlægge den fremgangsmåde, som 
medlemsstaterne bør benytte til 
overvågning af, om webstederne opfylder 
kravene. Rådgivningsproceduren bør 
anvendes til at fastlægge de nærmere 
bestemmelser om medlemsstaternes 
rapportering af resultatet af denne 
overvågning til Kommissionen. Disse 
beføjelser bør udøves i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser. Især bør man 
være opmærksom på, at det ved 
sammensætningen af det rådgivende 
udvalg sikres, at der deltager 
repræsentanter for personer med 
handicap og ældre.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv har til formål at sikre en 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 
love og administrative bestemmelser 
vedrørende tilgængeligheden af offentlige 
organers websteder for alle brugere, særligt 
brugere med funktionsnedsættelser, 
herunder personer med handicap.

1. Dette direktiv har til formål at sikre en 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 
love og administrative bestemmelser 
vedrørende tilgængeligheden af offentlige 
organers websteder for alle brugere, særligt 
brugere med funktionsnedsættelser, 
herunder personer med handicap, og ældre.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I henhold til FN's konvention om 
rettigheder for personer med handicap 
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(UNCRPD) omfatter personer med 
handicap personer med en langvarig 
fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk 
funktionsnedsættelse, som i samspil med 
forskellige barrierer kan hæmme dem i 
fuldt og effektivt at deltage i samfundet på 
lige fod med andre.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det fastlægger regler, efter hvilke 
medlemsstaterne skal sikre, at indholdet af 
visse typer websteder, der tilhører 
offentlige organer, gøres tilgængeligt; de 
typer websteder, der er berørt af direktivet, 
er fastlagt i bilaget.

2. Det fastlægger regler, efter hvilke 
medlemsstaterne skal sikre, at indholdet af 
visse typer websteder, der tilhører 
offentlige organer, gøres tilgængeligt, 
herunder websteder, som tilbyder tjenester 
af almen interesse, og de i bilaget fastlagte 
websteder.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Webtilgængelighed vedrører de 
principper og teknikker, der skal tages 
hensyn til i forbindelse med udvikling af 
websteder for at gøre deres indhold 
tilgængeligt for alle brugere, herunder 
brugere med handicap og ældre. 
Websteders indhold omfatter både tekstlig 
og ikke-tekstlig information, og også 
download af formularer og interaktion, 
f.eks. udfyldning af digitale formularer, 
autentifikation og transaktioner såsom 
sagsbehandling og betalinger.
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Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) "offentligt organ": staten, regionale 
eller lokale myndigheder, offentligretlige 
organer som defineret i artikel 1, stk. 9, i 
direktiv 2004/18/EF og sammenslutninger 
af en eller flere af sådanne myndigheder 
eller offentligretlige organer.

8) "offentligt organ": EU-institutionerne i 
medlemsstaterne (for eksempel 
Kommissionens repræsentation i 
medlemsstaterne og Europa-Parlamentets 
informationskontor i medlemsstaterne) og
staten, regionale eller lokale myndigheder, 
offentligretlige organer som defineret i 
artikel 1, stk. 9, i direktiv 2004/18/EF og 
sammenslutninger af en eller flere af 
sådanne myndigheder eller offentligretlige 
organer og organer, der tilbyder tjenester 
af almen interesse og/eller tjenesteydelser 
af almen økonomisk interesse

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a) "terminal": i denne kontekst en 
hvilken som helst anordning, med hvilken 
man kan anvende en brugeragent som 
defineret i dette direktiv

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 8 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8b) "mobile anordninger": i denne 
kontekst bærbare terminaler, der kan 
styres uden en separat mus
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Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 8 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8c) "leverandørafhængighed": en 
situation, i hvilken det er så svært for en 
kunde at skifte serviceudbyder, at den 
pågældende kan betragtes som værende 
afhængig af sin serviceudbyder, der for 
sin part kan udnytte 
afhængighedsforholdet ved at hæve 
priserne meget, før det er umagen værd 
for kunden at overveje at skifte 
serviceudbyder

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 8 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8d) "platformuafhængighed": i denne 
kontekst muligheden for - inden for 
rimelighedens grænser - at benytte en 
onlinetjeneste ved hjælp af et hvilket som 
helst styresystem, på en hvilken som helst 
terminal og ved hjælp af en hvilken som 
helst browser; i praksis overholder en 
platformuafhængig service derfor nogle 
standarder og behøver for eksempel ikke 
browser extensions, som kun er 
tilgængelige med visse typer af browsere 
eller styresystemer

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) på en ensartet måde, der sikrer, at a) på en ensartet måde, der sikrer, at 
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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

brugerne, herunder brugere med handicap 
og ældre, kan opfatte, bruge og forstå 
indholdet, og som desuden gør det muligt 
at tilpasse præsentationen af indholdet og 
interaktionsformen

Begrundelse

Websteder bør præsenteres på en måde, der gør dem tilgængelige for alle brugere for at 
sikre, at alle brugere kan referere til det samme indhold.

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) på en måde, der fremmer 
interoperabilitet med en bred vifte af 
brugeragenter og kompenserende 
teknologier på EU-plan og internationalt 
plan.

(b) på en måde, der fremmer 
interoperabilitet med en bred vifte af 
brugeragenter, anordninger og 
kompenserende teknologier på EU-plan og 
internationalt plan. Forskellige 
styresystemer, browsere og anordninger 
skal behandles på lige fod. Den offentlige 
sektors websteder bør være tilgængelige 
uafhængigt af platform og ved hjælp af 
mobile anordninger.

Begrundelse

Stigende brug af håndholdte anordninger anfægter en traditionel ramme med pc, skærm, 
tastatur og mus.

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 8 med 
henblik på uddybning af kravene om 
webtilgængelighed, jf. stk. 1, hvor dette er 

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 8 med 
henblik på uddybning af kravene om 
webtilgængelighed, jf. stk. 1, hvor dette er 
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hensigtsmæssigt hensigtsmæssigt, hvilket vil være i tråd 
med principper om teknologineutralitet og 
fremme brugen og udviklingen af FLOSS.

Begrundelse

For at sikre en høj interoperabilitet, som omtalt i stykke 1, og for at leve op til de specifikke 
krav på brugersiden, er det nødvendigt at støtte udviklingen af en løsning, der er uafhængig 
af platformen, og som ikke har præferencer for en særlig teknologi eller udbyder eller et 
særligt patent. Webtilgængelighed for alle brugere skal ikke betyde, at brugere skal benytte et 
særligt softwaremiljø, købe særlige anordninger eller regelmæssigt opgradere deres 
konfigurationer for at fungere som indtægtskilde for virksomhederne. Tilgængeligt 
webindhold må ikke skabe sociale begrænsninger ved at forårsage ekstraudgifter for nogle 
brugere eller en unødvendig leverandørafhængighed, som også kan skabe nye begrænsninger. 
Formidlingen af FLOSS tilskynder til platformuafhængighed, aktiverer brugersamfund og 
virksomheder, der beskæftiger sig med FLOSS, og sikrer derfor en dynamisk og hurtig 
tilpasning til teknologiske forandringer og en bred vifte af tilpasninger, der afspejler 
offentlighedens behov. En efterspørgsel efter FLOSS er ikke til skade for principperne om 
teknologineutralitet, da det drejer sig om licens og ikke en specifik teknologi.

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne støtter passende 
ordninger for samråd med de relevante 
parter om webtilgængelighed og 
offentliggør enhver ny udvikling i 
politikken for webtilgængelighed samt 
erfaringerne og resultaterne fra 
gennemførelsen af kravene om 
webtilgængelighed.

3. Medlemsstaterne støtter passende 
ordninger for samråd om 
webtilgængelighed med de relevante parter 
og organisationer, der repræsenterer 
handicappedes og ældres interesser, og 
offentliggør enhver ny udvikling i 
politikken for webtilgængelighed samt 
erfaringerne og resultaterne fra 
gennemførelsen af kravene om 
webtilgængelighed.

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne samarbejder på EU-
plan, bistået af Kommissionen, med 

4. Medlemsstaterne samarbejder på EU-
plan, bistået af Kommissionen, med 
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interesseparter i industrien og 
civilsamfundet om at overvåge den 
markedsmæssige og teknologiske 
udvikling og fremskridtene inden for 
webtilgængelighed med henblik på den 
årlige rapportering, jf. artikel 7, stk. 4, samt 
for at udveksle bedste praksis.

interesseparter i industrien, 
arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet 
om at overvåge den markedsmæssige og 
teknologiske udvikling og fremskridtene 
inden for webtilgængelighed med henblik 
på den årlige rapportering, jf. artikel 7, stk. 
4, samt for at udveksle bedste praksis. Der 
bør være særligt fokus på 
konkurrenceevnen hos virksomhederne i 
sektoren, navnlig SMV'erne, så deres drift 
ikke pålægges ekstra byrder.

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstater kan af 
sikkerhedsårsager kræve, at relevante 
websteder skal ligge på servere inden for 
EU.

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne aflægger hvert år 
rapport om resultatet af den overvågning, 
der er foretaget i henhold til stk. 4, 
herunder med måleresultater og, om 
relevant, en liste over de websteder, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 3.

2. Medlemsstaterne aflægger hvert år 
rapport om resultatet af den overvågning, 
der er foretaget i henhold til stk. 4, 
herunder med måleresultater og, om 
relevant, en liste over de websteder, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 3. Disse 
rapporter skal gøres offentligt 
tilgængelige.

Ændringsforslag35

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 3 og 5 
tillægges Kommissionen for en 
ubegrænset periode fra den dato, hvor 
dette direktiv træder i kraft.

2. De delegerede beføjelser i artikel 3 og 5 
tillægges Kommissionen for en periode på 
fem år fra den dato, hvor dette direktiv 
træder i kraft.

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bistås af et udvalg. Dette 
udvalg er et udvalg som defineret i 
forordning (EU) nr. 182/2011.

1. Kommissionen bistås af et udvalg. 
Personer med handicap, ældre og de 
organisationer, der repræsenterer dem, 
inddrages i det rådgivende udvalg for at 
undersøge alle fremtidige specifikationer i 
kravene om webtilgængelighed. Dette 
udvalg er et udvalg som defineret i 
forordning (EU) nr. 182/2011.

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Kommissionen tager anvendelsen af dette 
direktiv op til vurdering inden for tre år 
efter dets ikrafttræden.

Kommissionen tager anvendelsen af dette 
direktiv op til vurdering inden for tre år 
efter dets ikrafttræden og gør resultaterne 
af denne vurdering offentligt tilgængelige.

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Bilag 1 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Typer af offentlige organers websteder Liste over relevante websteder

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Bilag 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Socialsikringsydelser: 
arbejdsløshedsunderstøttelse, børnepenge, 
udgifter til lægebehandling og medicin 
(godtgørelse eller direkte betaling), 
uddannelsesstøtte.

3) Socialsikringsydelser: 
arbejdsløshedsunderstøttelse, børnepenge, 
udgifter til lægebehandling og medicin 
(godtgørelse eller direkte betaling), 
uddannelsesstøtte, boligstøtte, 
invaliditetsydelser, transportgodtgørelse 
osv.; sociale tjenester og institutioner.

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Bilag 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) Personlige dokumenter: rejsepas, 
kørekort

4) Personlige dokumenter: rejsepas eller 
identitetskort, kørekort og andre 
dokumenter udstedt af myndigheder såvel 
som dokumenter, der dokumenterer 
erhvervsuddannelse eller kompetencer

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Bilag 1 – nr. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a) Brandmeldinger til myndighederne
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Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Bilag 1 – nr. 7 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7b) Agenturer, der beskæftiger sig med 
grundlæggende rettigheder (f.eks. 
antidiskriminationsorganer, myndigheder, 
domstole, ombudsmænd osv.)

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Bilag 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) Offentlige biblioteker, f.eks. kataloger 
og søgeværktøjer

8) Offentlige biblioteker, f.eks. kataloger 
og søgeværktøjer, nationale museer og 
gallerier

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Bilag 1 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) Tilmelding til universiteter og højere 
læreanstalter

10) Tilmelding til universiteter og højere 
læreanstalter, subventionerede skoler og 
erhvervsuddannelser samt 
uddannelsesinstitutioner

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Bilag 1 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) Sundhedsrelaterede ydelser: interaktiv 
rådgivning om, hvilke tjenester der 

12) Sundhedsrelaterede ydelser: akut 
lægehjælp, interaktiv rådgivning om, 
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tilbydes, onlinetjenester for patienter, 
aftaler.

hvilke tjenester der tilbydes, onlinetjenester 
for patienter, aftaler.

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Bilag 1 – nr. 12 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12a) Websteder til målgrupper med 
handicap samt ældre

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Bilag 1 – nr. 12 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12b) Udbud og forslag til relevante EU-
midler og nationale og lokale tilskud

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv
Bilag 1 – nr. 12 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12c) Offentlig transport

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Bilag – nr. 13 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13) Information til offentligheden
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Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv
Bilag – nr. 14 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) 112-alarmtjenester
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