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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Utvecklingen mot ett digitalt samhälle 
ger användarna nya sätt att få tillgång till 
information och tjänster. Tillhandahållarna 
av information och tjänster, såsom 
offentliga myndigheter, använder sig allt 
mer av internet för att producera, samla in 
och tillhandahålla olika slag av information 
och tjänster som är nödvändiga för 
allmänheten.

(1) Utvecklingen mot ett digitalt samhälle 
ger användarna nya sätt att få tillgång till 
information och tjänster. Tillhandahållarna 
av information och tjänster, såsom 
offentliga myndigheter, använder sig allt 
mer av internet för att producera, samla in 
och tillhandahålla olika slag av information 
och tjänster som är nödvändiga för 
allmänheten. I detta sammanhang är 
säkerheten vid översändandet av 
information och skyddet av 
personuppgifter mycket viktiga.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Webbtillgänglighet handlar om de 
principer och den teknik som ska iakttas 
när man bygger webbplatser, i syfte att 
göra webbplatsernas innehåll tillgängligt 
för alla användare, särskilt dem med 
funktionella begränsningar, inbegripet 
personer med funktionsnedsättning. 
Webbplatsernas innehåll omfattar såväl 
text som icke-textuell information samt 
nedladdning av blanketter och 
tvåvägsinteraktion, dvs. behandling av 
digitala blanketter, autentisering och 
transaktioner såsom ärendehantering och 

utgår
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betalningar.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I kommissionens handlingsplan för e-
förvaltning 2011–2015 uppmanas till 
åtgärder för att utveckla e-
förvaltningstjänster som garanterar 
integration och tillgänglighet.

(3) I kommissionens handlingsplan för e-
förvaltning 2011–2015 uppmanas till 
åtgärder för att utveckla e-
förvaltningstjänster som garanterar 
integration och tillgänglighet. Samtidigt 
måste man göra mer för att effektivt 
genomföra politiken för e-integration, 
som syftar till att minska klyftorna i fråga 
om användningen av IKT och främja 
användningen av IKT för att övervinna 
utestängning och förbättra de ekonomiska 
resultaten, anställningsmöjligheterna, 
livskvaliteten, den sociala delaktigheten 
och sammanhållningen, inklusive 
demokratiska samråd.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I sitt meddelande En digital agenda för 
Europa meddelade kommissionen att den 
offentliga sektorns webbplatser bör vara 
helt tillgängliga senast 2015.

(4) Med tanke på genomförandet av en 
digital agenda för Europa, ett initiativ inom 
Europa 2020-strategin, meddelade 
kommissionen att den offentliga sektorns 
webbplatser och webbplatser som 
tillhandahåller medborgarna tjänster av 
allmänt intresse bör vara helt tillgängliga 
senast 2015.
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Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Det är mycket viktigt med ökade 
synergier mellan sådana 
flaggskeppsinitiativ som ”En digital 
agenda för Europa”, ”Ny kompetens för 
nya arbetstillfällen”, 
”Innovationsunionen”, ”Unga på väg”, 
”Ett resurseffektivt Europa” och 
”Europeisk plattform mot fattigdom och 
social utestängning”.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Ramprogrammet för forskning, teknisk 
utveckling och demonstration samt 
ramprogrammet för konkurrenskraft och 
innovation stöder forskning om och 
utveckling av tekniska lösningar på 
problem som rör tillgängligheten.

(5) Ramprogrammet för forskning, teknisk 
utveckling och demonstration samt 
ramprogrammet för konkurrenskraft och 
innovation stöder forskning om och 
utveckling av tekniska lösningar på 
problem som rör tillgängligheten medan 
kommissionen inom det sjätte och sjunde 
ramprogrammet har finansierat forskning 
om fri och öppen programvara 
(Free/Libre and Open Source Software).

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) EU:s handikappstrategi 2010–2020 
bygger på FN-konventionen och innehåller 
åtgärder inom flera prioriterade områden, 

(7) EU:s handikappstrategi 2010–2020
syftar till att undanröja hindren för 
jämlikt deltagande i samhället för 
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inbegripet webbtillgänglighet, vilka syftar 
till att ”skapa tillgänglighet till varor, 
tjänster (även offentliga tjänster) och 
hjälpmedel för människor med 
funktionsnedsättning”.

personer med funktionsnedsättning. Den
bygger på FN-konventionen och innehåller 
åtgärder inom flera prioriterade områden, 
inbegripet webbtillgänglighet, vilka syftar 
till att ”skapa tillgänglighet till varor, 
tjänster (även offentliga tjänster) och 
hjälpmedel för människor med 
funktionsnedsättning”.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Den snabbväxande marknaden för 
webbtillgänglighet omfattar en rad olika 
ekonomiska aktörer såsom de som 
utvecklar webbplatser eller 
mjukvaruverktyg för att skapa, underhålla 
och testa webbsidor, de som utvecklar 
användarprogram såsom webbläsare och 
hjälpmedel samt de som genomför 
certifieringstjänster eller tillhandahåller 
utbildning.

(9) Den snabbväxande marknaden för 
webbtillgänglighet omfattar en rad olika 
ekonomiska aktörer såsom de som 
utvecklar webbplatser eller 
mjukvaruverktyg för att skapa, underhålla 
och testa webbsidor, de som utvecklar 
användarprogram såsom webbläsare och 
hjälpmedel samt de som genomför 
certifieringstjänster eller tillhandahåller 
utbildning. Nämnas bör i detta hänseende 
hur viktiga de insatser är som gjorts inom 
ramen för den breda koalitionen för 
digitala arbetstillfällen, som är en 
uppföljning av sysselsättningspaketet, 
inriktar sig på specialister inom IKT och 
syftar till att minska 
kompetensunderskotten, också i fråga om 
digital kompetens och arbetsfärdigheter, 
inom IKT-sektorn.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Köpare av webbplatser och tillhörande 
produkter och tjänster ställs inför höga 
priser för tjänsterna eller beroende av en 

(12) Köpare av webbplatser och tillhörande 
produkter och tjänster ställs inför höga 
priser för tjänsterna eller beroende av en 
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enda leverantör på grund av den 
begränsade konkurrensen. Leverantörerna 
väljer ofta varianter av patentskyddade 
”standarder”, vilket försvårar senare 
interoperabilitet med användarprogram och 
tillgången till webbplatsinnehåll i hela 
unionen. Fragmenteringen av de nationella 
reglerna minskar fördelarna med att utbyta 
erfarenheter med nationella och 
internationella kolleger i syfte att anpassa 
sig till den sociala och tekniska 
utvecklingen.

enda leverantör på grund av den 
begränsade konkurrensen. Leverantörerna 
väljer ofta varianter av patentskyddade 
”standarder”, vilket försvårar senare 
interoperabilitet med användarprogram och 
tillgången till webbplatsinnehåll i hela 
unionen. Fragmenteringen av de nationella 
reglerna minskar fördelarna med att utbyta 
erfarenheter med nationella och 
internationella kolleger i syfte att anpassa 
sig till den sociala och tekniska 
utvecklingen. Man kan undvika ett 
beroende av en enda leverantör genom att 
kräva att programvaruleverantörerna 
uppfyller särskilda standarder och genom 
att rekommendera att kunderna använder 
programvaruleverantörer som 
offentliggör sina programs källkod, vilket 
också skulle förhindra spionage på 
offentliga system. Att börja använda 
öppen programvara skulle göra det 
möjligt att i andra medlemsstater 
duplicera tjänster och program som en 
enskild medlemsstat redan har beställt 
och bedömt vara bra, och det skulle 
dessutom underlätta den gemensamma 
utvecklingen av program. Detta skulle i 
sin tur förbättra programmens 
interoperabilitet, minska 
produktionskostnaderna och förbättra 
kvaliteten. Dessutom skulle 
offentliggörandet av källkoden främja 
konkurrens och underlätta 
konkurrensutsatt upphandling, eftersom 
det skulle gå att byta tjänsteleverantör 
utan att tjänsterna avstängs och utan att 
tjänsten helt behöver förnyas. En 
duplicering av offentliga onlinetjänster 
skulle också göra det lättare att ta hänsyn 
till personer med funktionsnedsättning 
och andra särskilda kategorier av 
användare.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
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Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) En tillnärmning av de nationella 
åtgärderna på unionsnivå, grundad på en 
överenskommelse om tillgänglighetskraven 
avseende offentliga myndigheters 
webbplatser, är nödvändig för att få ett slut 
på fragmenteringen. Det skulle minska 
osäkerheten för webbutvecklarna och 
skulle främja interoperabiliteten. Genom 
att använda tillgänglighetskrav som är 
teknikneutrala kommer innovationer inte 
att hämmas, utan kanske rent av stimuleras.

(13) En tillnärmning av de nationella 
åtgärderna på unionsnivå, grundad på en 
överenskommelse om tillgänglighetskraven 
avseende offentliga myndigheters 
webbplatser och webbplatser som drivs av 
organ som tillhandahåller medborgarna 
tjänster av allmänt intresse, är nödvändig 
för att få ett slut på fragmenteringen. Det 
skulle minska osäkerheten för 
webbutvecklarna och skulle främja 
interoperabiliteten. Genom att använda 
tillgänglighetskrav som är teknikneutrala 
kommer innovationer inte att hämmas, utan 
kanske rent av stimuleras.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) De webbtillgänglighetskrav som 
formuleras i detta direktiv är 
teknikneutrala. De anger bara vilka 
grundläggande funktioner som måste vara 
uppfyllda för att användaren ska kunna 
uppfatta, hantera eller begripa en 
webbplats och dess innehåll. De 
specificerar inte hur detta ska uppnås eller 
vilken teknik som bör väljas för en särskild 
webbplats, onlineinformation eller 
tillämpning. De hämmar således inte 
innovationer.

(16) De webbtillgänglighetskrav som 
formuleras i detta direktiv är 
teknikneutrala. De anger bara vilka 
grundläggande funktioner som måste vara 
uppfyllda för att användaren ska kunna 
uppfatta, hantera, begripa och interagera 
med en webbplats och dess innehåll. De 
specificerar inte hur detta ska uppnås eller 
vilken teknik som bör väljas för en särskild 
webbplats, onlineinformation eller 
tillämpning. De hämmar således inte 
innovationer, utan leder till att 
utvecklingen inom teknik och samhälle 
hela tiden går framåt när det gäller 
användningen av webbinnehåll, t.ex. att 
det blir vanligare med handhållna 
enheter.
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Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Interoperabiliteten i samband med 
webbtillgänglighet bör grunda sig på 
gemensamt antagna och använda 
specifikationer som maximerar 
webbinnehållets kompatibilitet med 
nuvarande och framtida användarprogram 
och hjälpmedel. Mer specifikt bör 
webbinnehållet tillhandahålla 
användarprogrammen en gemensam intern 
kodning av naturligt språk, strukturer, 
relationer och sekvenser, samt data om 
eventuella inbäddade 
användargränssnittskomponenter.
Interoperabilitet gynnar således 
användarna, eftersom den gör det möjligt 
för dem att överallt komma in på 
webbplatser med sina användarprogram.
De kan också få större valmöjligheter och 
lägre priser i hela unionen. Interoperabilitet 
kommer också att gynna leverantörerna 
och köparna av produkter och tjänster 
relaterade till webbtillgänglighet.

(17) Interoperabiliteten i samband med 
webbtillgänglighet bör grunda sig på 
gemensamt antagna och använda 
specifikationer som maximerar 
webbinnehållets kompatibilitet med 
nuvarande och framtida användarprogram 
och hjälpmedel. Mer specifikt bör 
webbinnehållet tillhandahålla 
användarprogrammen en gemensam intern 
kodning av naturligt språk, strukturer, 
relationer och sekvenser, samt data om 
eventuella inbäddade 
användargränssnittskomponenter.
Information som är tillgänglig via 
onlinetjänster bör också vara tillgänglig 
via ett öppet gränssnitt för 
tillämpningsprogram (API). Ett öppet 
gränssnitt för tillämpningsprogram 
kommer att uppmuntra utvecklingen av 
hjälpmedel som gör det lättare att hitta 
information och uppmuntrar innovationer 
från tredje parts sida. Interoperabilitet 
gynnar således användarna, eftersom den 
gör det möjligt för dem att överallt komma 
in på webbplatser med sina 
användarprogram. De kan också få större 
valmöjligheter och lägre priser i hela 
unionen. Interoperabilitet kommer också 
att gynna leverantörerna och köparna av 
produkter och tjänster relaterade till 
webbtillgänglighet.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Som det betonas i den digitala (18) Som det betonas i den digitala 
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agendan för Europa bör de offentliga 
organen satsa på att främja marknader för 
onlineinnehåll. Förvaltningar kan främja 
innehållsmarknader genom att göra 
information från den offentliga sektorn 
tillgänglig enligt öppet redovisade, 
effektiva och icke-diskriminerande villkor.
Det här är en viktig källa till potentiell 
tillväxt för innovativa onlinetjänster.

agendan för Europa bör de offentliga 
organen satsa på att främja marknader för 
onlineinnehåll. Förvaltningar kan främja 
innehållsmarknader genom att göra 
information från den offentliga sektorn 
tillgänglig enligt öppet redovisade, 
effektiva och icke-diskriminerande villkor.
Information från den offentliga sektorn 
bör därför vara tillgänglig oberoende av 
plattform. Man bör också se till att de 
offentliga tjänsterna fungerar på mobila 
enheter eftersom de snabbt blir allt fler 
inom EU, medan andelen musstyrda 
terminaler minskar. Lika behandling av 
olika operativsystem, webbläsare och 
enheter är en viktig källa till potentiell 
tillväxt för innovativ terminal- och 
nätverksteknik.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Medlemsstaternas offentliga 
myndigheter bör få kräva att de berörda 
webbplatserna ligger på servrar inom EU 
för att förhindra spionage från parter 
utanför EU eller informationsläckor och 
så att parter utanför EU inte kan avstänga 
tjänster som är viktiga ur 
säkerhetssynpunkt.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Direktivet bör syfta till att säkerställa 
att vissa typer av webbplatser som drivs av 

(19) Direktivet bör syfta till att säkerställa 
att webbplatser som drivs av offentliga 
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offentliga myndigheter och är nödvändiga 
för allmänheten görs tillgängliga i enlighet 
med gemensamma krav. Sådana typer av 
webbplatser identifierades i samband med 
benchmarkingen av e-förvaltningen25

2001 och har använts som grund för 
förteckningen i bilagan.

myndigheter och är nödvändiga för 
allmänheten görs fullt tillgängliga för 
personer med funktionsnedsättning så att 
de kan leva ett självständigt liv och fullt ut 
delta på livets alla områden, i enlighet 
med FN-konventionen. Vid
identifieringen av sådana webbplatser bör 
man ta med webbplatser som 
tillhandahåller tjänster av allmänt 
intresse.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Överensstämmelsen med kraven om 
webbtillgänglighet bör övervakas 
kontinuerligt från den ursprungliga 
konstruktionen av en offentlig myndighets 
webbplats till alla efterföljande 
uppdateringar av innehållet. En 
harmoniserad metod för övervakning bör 
omfatta ett sätt att i alla medlemsstater på 
enhetlig grund kontrollera webbplatsens 
grad av överensstämmelse med kraven 
avseende webbtillgänglighet, samt 
anvisningar om hur ett representativt urval 
av webbplatser ska göras och med vilken 
periodicitet övervakning ska ske.
Medlemsstaterna bör årligen rapportera om 
resultatet av övervakningen och mer 
allmänt om vilka åtgärder som har vidtagits 
för att genomföra detta direktiv.

(24) Överensstämmelsen med kraven om 
webbtillgänglighet bör övervakas 
kontinuerligt från den ursprungliga 
konstruktionen av en offentlig myndighets 
webbplats till alla efterföljande 
uppdateringar av innehållet. En 
harmoniserad metod för övervakning bör 
omfatta ett sätt att i alla medlemsstater på 
enhetlig grund kontrollera webbplatsens 
grad av överensstämmelse med kraven 
avseende webbtillgänglighet, samt 
anvisningar om hur ett representativt urval 
av webbplatser ska göras och med vilken 
periodicitet övervakning ska ske.
Medlemsstaterna bör årligen rapportera om 
resultatet av övervakningen och mer 
allmänt om vilka åtgärder som har vidtagits 
för att genomföra detta direktiv. Dessa 
rapporter bör göras tillgängliga för 
allmänheten. Kommissionen bör göra en 
sammanfattning av dem och lägga fram 
den för Europaparlamentet och rådet. 
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Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Med ett harmoniserat regelverk bör 
webbutvecklingsbranschen möta färre 
hinder för verksamhet på den inre 
marknaden, samtidigt som kostnaderna för 
förvaltningarna och andra som 
tillhandahåller produkter och tjänster för 
webbtillgänglighet bör minska.

(25) Med ett harmoniserat regelverk bör 
webbutvecklingsbranschen möta färre 
hinder för verksamhet på den inre 
marknaden, samtidigt som kostnaderna för 
förvaltningarna och andra som 
tillhandahåller produkter och tjänster för 
webbtillgänglighet bör minska, något som 
skulle bidra till ekonomisk tillväxt och 
sysselsättning.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet av relevanta bestämmelser i 
detta direktiv bör kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter.
Granskningsförfarandet bör användas för 
att fastställa den metod som 
medlemsstaterna bör använda för att 
övervaka de berörda webbplatsernas 
överensstämmelse med kraven. Det 
rådgivande förfarandet bör användas för att 
fastställa närmare bestämmelser om 
medlemsstaternas rapportering om 
övervakningsresultaten till kommissionen.
Dessa befogenheter bör utövas i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

(27) För att säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet av relevanta bestämmelser i 
detta direktiv bör kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter.
Granskningsförfarandet bör användas för 
att fastställa den metod som 
medlemsstaterna bör använda för att 
övervaka de berörda webbplatsernas 
överensstämmelse med kraven. Det 
rådgivande förfarandet bör användas för att 
fastställa närmare bestämmelser om 
medlemsstaternas rapportering om 
övervakningsresultaten till kommissionen.
Dessa befogenheter bör utövas i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt den 
rådgivande kommitténs sammansättning, 
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så att där deltar företrädare för personer 
med funktionsnedsättning och äldre 
människor.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv syftar till tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om tillgänglighet för alla 
användare till innehållet på offentliga 
myndigheters webbplatser, särskilt 
personer med funktionella begränsningar, 
inbegripet personer med 
funktionsnedsättning.

1. Detta direktiv syftar till tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om tillgänglighet för alla 
användare till innehållet på offentliga 
myndigheters webbplatser, särskilt 
personer med funktionella begränsningar, 
inbegripet personer med 
funktionsnedsättning och äldre människor.

Ändringsförslag 20

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Enligt FN-konventionen innefattar 
personer med funktionsnedsättning bl.a. 
personer med varaktiga fysiska, psykiska, 
intellektuella eller sensoriska 
funktionsnedsättningar, vilka i samspel 
med olika hinder kan motverka 
personernas fulla och effektiva 
deltagande i samhället på lika villkor som 
andra.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I detta direktiv fastställs bestämmelser 2. I detta direktiv fastställs bestämmelser 
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enligt vilka medlemsstaterna ska göra 
innehållet på webbplatser som drivs av 
offentliga myndigheter tillgängligt; 
typerna av webbplatser specificeras i 
bilagan.

enligt vilka medlemsstaterna ska göra 
innehållet på webbplatser som drivs av 
offentliga myndigheter tillgängligt, bland 
annat sådana som tillhandahåller tjänster 
av allmänt intresse och de webbplatser 
som specificeras i bilagan.

Ändringsförslag 22

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Webbtillgänglighet handlar om de 
principer och den teknik som ska iakttas 
när man bygger webbplatser, för att 
innehållet på webbplatserna ska bli 
tillgängligt för alla användare, bland dem 
också personer med funktionsnedsättning 
och äldre människor. Innehållet på 
webbplatserna omfattar såväl text som 
icke-textuell information samt 
nedladdning av blanketter och 
tvåvägsinteraktion, dvs. behandling av 
digitala blanketter, autentisering och 
transaktioner såsom ärendehandläggning 
och betalningar.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) offentlig myndighet: statliga, regionala 
eller lokala myndigheter, offentligrättsliga 
organ enligt definitionen i artikel 1.9 i 
direktiv 2004/18/EG samt 
sammanslutningar av en eller flera sådana 
myndigheter eller ett eller flera sådana 
organ.

(8) offentlig myndighet: unionens 
institutioner i medlemsstaterna (t.ex. 
kommissionens representationer i 
medlemsstaterna och Europaparlamentets 
informationskontor i medlemsstaterna) 
och statliga, regionala eller lokala 
myndigheter, offentligrättsliga organ enligt 
definitionen i artikel 1.9 i 
direktiv 2004/18/EG samt 
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sammanslutningar av en eller flera sådana 
myndigheter eller ett eller flera sådana 
organ, jämte organ som tillhandahåller 
tjänster av allmänt intresse och/eller 
allmänt ekonomiskt intresse.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) terminal: i detta sammanhang alla 
enheter med vars hjälp man kan använda 
ett sådant användarprogram som avses i 
detta direktiv,

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 8b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) mobila enheter: i detta sammanhang 
bärbara terminaler som kan styras utan 
en separat mus,

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 8c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8c) beroende av en enda leverantör: en 
situation där det är så svårt för en kund 
att byta tjänsteleverantör att kunden kan 
betraktas som beroende av 
tjänsteleverantören, som för sin del kan 
utnyttja beroendeförhållandet genom att 
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kraftigt höja priserna innan det lönar sig 
för kunden att överväga byte av 
tjänsteleverantör,

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 8d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8d) plattformsoberoende: i detta 
sammanhang möjligheten att – inom 
rimlighetens gräns – använda en 
onlinetjänst med vilket operativsystem 
som helst på alla slags terminaler och 
med vilken webbläsare som helst. I 
praktiken överensstämmer därför en 
plattformsoberoende tjänst med vissa 
standarder och förutsätter till exempel 
inte webbtillägg som bara är tillgängliga 
med vissa webbläsare eller operativsystem.

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt 
så att användarna kan uppfatta, hantera och 
begripa dem, inbegripet så att 
presentationen av innehållet och 
interaktionen med innehållet kan anpassas, 
vid behov med hjälp av ett tillgängligt 
elektroniskt alternativ,

(a) på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt 
så att användarna, också personer med 
funktionsnedsättning och äldre 
människor, kan uppfatta, hantera och 
begripa dem, inbegripet så att 
presentationen av innehållet och 
interaktionen med innehållet kan anpassas,

Motivering

Webbplatserna bör bli tillgängliga för alla användare för att alla användare ska kunna 
hänvisa till samma innehåll.
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Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) på ett sätt som underlättar 
interoperabiliteten med olika 
användarprogram och hjälpmedel på 
unionsnivå och internationell nivå.

(b) på ett sätt som underlättar 
interoperabiliteten med många olika 
användarprogram, enheter och hjälpmedel 
på unionsnivå och internationell nivå.
Olika operativsystem, webbläsare och 
enheter ska behandlas lika. Offentliga 
myndigheters webbplatser ska vara 
tillgängliga, oberoende av plattform och 
med hjälp av mobila enheter.

Motivering

En ökad användning av handhållna enheter ifrågasätter den traditionella miljön med dator, 
skärm, tangentbord och mus.

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 8 för att 
vid behov ytterligare specificera de krav 
avseende webbtillgänglighet som avses i 
punkt 1.

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 8 för att 
vid behov ytterligare specificera de krav 
avseende webbtillgänglighet som avses i 
punkt 1, vilket ska följa principerna om 
teknikneutralitet och underlätta 
användningen och utvecklingen av fri och 
öppen programvara.

Motivering

In order to ensure high interoperability as referred to in paragraph 1 and to meet the specific 
requirements on user side it is necessary to foster the development of a platform independent 
solution which does not prefer a certain technology, patent or vendor. Web accessibility to all 
users shall not demand users to use a certain software environment, to purchase certain
devices or regularly upgrade their configurations for the revenue of companies. Accessible 
web contents must not create social barriers by rising additional expenses for some of the 
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users or create unnecessary lock-in effects which might place new barriers as well. The 
facilitation of FOSS encourages platform independence, activates communities and FOSS 
engaged companies and therefore ensures a dynamic and quick adaptation to technical 
changes and a great variety of adaptations which mirrors the needs of the public. A demand 
for FOSS does not inflict damage on the principles of technology neutrality as it is a matter of 
licensing and not of a certain technology.

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska stödja lämpliga 
mekanismer för samråd om 
webbtillgänglighet med berörda aktörer 
och offentliggöra all utveckling inom 
webbtillgänglighetspolitiken tillsammans 
med erfarenheter och resultat från 
genomförandet av överensstämmelse i 
fråga om kraven om webbtillgänglighet.

3. Medlemsstaterna ska stödja lämpliga 
mekanismer för samråd om 
webbtillgänglighet med berörda aktörer 
och organisationer som företräder 
intressena hos personer med 
funktionsnedsättning och äldre 
människor, samt offentliggöra all 
utveckling inom 
webbtillgänglighetspolitiken tillsammans 
med erfarenheter och resultat från 
genomförandet av överensstämmelse i 
fråga om kraven om webbtillgänglighet.

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska på unionsnivå, med 
stöd av kommissionen, samarbeta med 
näringslivet och det civila samhället för att 
inför den årliga rapportering som avses i 
artikel 7.4 undersöka utvecklingen på 
marknaden, den tekniska utvecklingen och 
framstegen mot webbtillgänglighet samt 
för att utbyta bästa praxis.

4. Medlemsstaterna ska på unionsnivå, med 
stöd av kommissionen, samarbeta med 
näringslivet, arbetsmarknadens parter och 
det civila samhället för att inför den årliga 
rapportering som avses i artikel 7.4 
undersöka utvecklingen på marknaden, den 
tekniska utvecklingen och framstegen mot 
webbtillgänglighet samt för att utbyta bästa 
praxis. Särskild uppmärksamhet bör 
ägnas åt konkurrenskraften hos företagen 
inom sektorn, framför allt de små och 



AD\1006114SV.doc 19/25 PE510.606v02-00

SV

medelstora företagen, så att driften av 
dem inte ytterligare belastas.

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna får av säkerhetsskäl 
kräva att lämpliga webbplatser ligger på 
servrar inom unionen.

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska årligen rapportera 
om resultatet av den övervakning som 
utförs i enlighet med punkt 4, inbegripet 
mätdata och i förekommande fall en 
förteckning över de webbplatser som avses 
i artikel 1.3.

2. Medlemsstaterna ska årligen rapportera 
om resultatet av den övervakning som 
utförs i enlighet med punkt 4, inbegripet 
mätdata och i förekommande fall en 
förteckning över de webbplatser som avses 
i artikel 1.3. Dessa rapporter ska göras 
tillgängliga för allmänheten.

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Befogenheten att anta de delegerade 
akter som avses i artiklarna 3 och 5 ska
medges på obestämd tid från och med 
dagen för detta direktivs ikraftträdande.

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 3 och 5 ska ges 
för en period av fem år från och med 
dagen för detta direktivs ikraftträdande.
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Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska biträdas av en 
kommitté. Denna kommitté ska vara en 
kommitté i den mening som avses i 
förordning (EU) nr 182/2011.

1. Kommissionen ska biträdas av en 
kommitté. Personer med 
funktionsnedsättning, äldre människor 
och de organisationer som företräder dem 
ska delta i den rådgivande kommittén för 
att undersöka eventuella framtida 
specifikationer av kraven avseende 
webbtillgänglighet. Denna kommitté ska 
vara en kommitté i den mening som avses i 
förordning (EU) nr 182/2011.

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska genomföra en översyn 
av tillämpningen av detta direktiv inom tre 
år från dess ikraftträdande.

Kommissionen ska genomföra en översyn 
av tillämpningen av detta direktiv inom tre 
år från dess ikraftträdande och 
offentliggöra resultatet av denna översyn.

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Bilaga – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Typer av webbplatser som drivs av 
offentliga myndigheter

Förteckning över berörda webbplatser
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Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Socialförsäkringsförmåner:
arbetslöshetsunderstöd, barnbidrag, 
medicinska kostnader (återbetalning eller 
direkt subventionering), studiebidrag.

(3) Socialförsäkringsförmåner:
arbetslöshetsunderstöd, barnbidrag, 
medicinska kostnader (återbetalning eller 
direkt subventionering), studiebidrag, 
bostadsbidrag, förmåner vid invaliditet, 
transportersättning osv.; sociala tjänster 
och sociala institutioner.

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Personliga handlingar: pass eller 
körkort.

(4) Personliga handlingar: pass eller
identitetskort, körkort och andra 
handlingar som utfärdats av myndigheter 
samt handlingar som styrker 
yrkesutbildning eller yrkeskompetens.

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Brandanmälningar till 
myndigheterna.

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 7b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7b) Organ som arbetar med 
grundläggande rättigheter (t.ex. organ 
mot diskriminering, myndigheter, 
domstolar och ombudsmän).

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Offentliga bibliotek, t.ex. kataloger och 
sökverktyg.

(8) Offentliga bibliotek, t.ex. kataloger och 
sökverktyg, nationella museer och
gallerier.

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Inskrivning vid högskola eller 
universitet.

(10) Inskrivning vid högskola eller 
universitet, skolor och yrkesutbildning 
som stöds, utbildningsorgan och 
utbildningsinstitutioner.

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Hälsorelaterade tjänster: interaktiv 
rådgivning om tillgängliga tjänster, 
onlinetjänster för patienter, tidsbeställning.

(12) Hälsorelaterade tjänster: akutvård,
interaktiv rådgivning om tillgängliga 
tjänster, onlinetjänster för patienter, 
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tidsbeställning.

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Webbplatser för målgrupperna 
personer med funktionsnedsättning och 
äldre människor.

Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 12b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) Anbudsinfordringar och förslag till 
relevanta unionsmedel, nationella och 
lokala bidrag.

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 12c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12c) Kollektivtrafik.

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 12d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12d) Information till allmänheten.
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Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 12e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12e) Larmtjänster med numret 112.
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