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Ændringsforslag 55
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om tilgængeligheden af offentlige 
organers websteder

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om tilgængeligheden af offentlige 
organers websteder og websteder for 
udbydere af tjenesteydelser af almen 
interesse

Or. fr

Begrundelse

Il est nécessaire d'élargir le champ d'application de la proposition afin de parvenir à un 
changement systématique dans le domaine de l'accessibilité des sites web. Selon la disposition 
de l'article 9 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 
handicapées, les sites web et les services web proposés au public devraient être couverts par 
la directive. Ceci s'inscrit également dans l'application de l'engagement de la Commission 
européenne à travers l'action 64 de l'Agenda numérique européen, visant à garantir que "les 
sites web du secteur public soient pleinement accessibles d'ici 2015".

Ændringsforslag 56
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Angelika 
Werthmann

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 

(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 
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tjenesteydelser online, som er af yderste 
vigtighed for offentligheden.

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.

Or. en

Ændringsforslag 57
Vicente Miguel Garcés Ramón

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.

(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. Under alle omstændigheder 
finder retningslinjerne i nærværende 
direktiv anvendelse på hele det websted, 
hvor tjenesten udbydes, og ikke blot på 
tjenesten. Applikationer til smartphones 
og tabletcomputere, der tilbyder tjenester 
foreslået af websteder, som tilhører 
offentlige organer, skal udtrykkeligt være 
omfattet af nærværende direktiv.

Or. es

Ændringsforslag 58
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Angelika Werthmann
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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.

(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, herunder personer med handicap
og ældre.

Or. en

Ændringsforslag 59
Sirpa Pietikäinen

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.

(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 og den ældre del af 
befolkningen. 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.

Or. en
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Ændringsforslag 60
Claude Moraes

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Webtilgængeligheden, nærmere 
bestemt et tilsagn om at ville gøre alle 
offentlige websteder tilgængelige inden 
2010, var indeholdt i ministererklæringen 
fra 2006 fra Riga om et inklusivt 
informationssamfund.

Or. en

Ændringsforslag 61
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

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, beskæftigelsesmulighederne, 
livskvaliteten samt den sociale deltagelse 
og samhørighed, herunder demokratiske 
høringer.

Or. en



AM\941519DA.doc 7/98 PE514.740v01-00

DA

Ændringsforslag 62
Vicente Miguel Garcés Ramón

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.
Desuden forpligtede medlemsstaterne i 
2006 gennem den såkaldte Riga-
erklæring sig til at forbedre 
tilgængeligheden af offentlige organers 
websteder.

Or. es

Ændringsforslag 63
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz, Angelika 
Werthmann

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) Ifølge Kommissionens meddelelse om 
en digital dagsorden for Europa, et Europa 
2020-initiativ, bør den offentlige sektors 
websteder være tilgængelige, når vi når 
2015.

Or. en

Ændringsforslag 64
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann
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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 
Europa", "Nye kvalifikationer og nye 
job", "Innovation i EU", "Unge på vej", 
"Et ressourceeffektivt Europa" og "En 
europæisk platform mod fattigdom og 
udstødelse".

Or. en

Ændringsforslag 65
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz, Angelika 
Werthmann

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Ved at ratificere De Forenede Nationers 
konvention om rettigheder for personer 
med handicap (i det følgende benævnt "FN-
konventionen") har flertallet af 
medlemsstaterne og Unionen ved 
konventionens indgåelse forpligtet sig til at 
sikre, at personer med handicap på lige fod 
med andre har adgang til bl.a. 
informations- og 
kommunikationsteknologi, og til at træffe 
passende foranstaltninger til at fremme 
adgangen for personer med handicap til 
nye informations- og 
kommunikationsteknologier og -systemer, 
herunder internettet.

(6) Ved at ratificere De Forenede Nationers 
konvention om rettigheder for personer 
med handicap (herefter "FN-
konventionen") har flertallet af 
medlemsstaterne og Unionen ved 
konventionens indgåelse forpligtet sig til at 
sikre, at personer med handicap på lige fod 
med andre har adgang til bl.a. 
informations- og 
kommunikationsteknologi, og til at træffe 
passende foranstaltninger til at fremme 
adgangen for personer med handicap til 
nye informations- og 
kommunikationsteknologier og -systemer,
tegnsprog, herunder internettet.

Or. en
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Ændringsforslag 66
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Det universelle design bør danne 
grundlag for nye teknologier, hvor 
"universelt design" defineres som 
udformning af produkter, omgivelser, 
ordninger og tilbud, således at de i videst 
muligt omfang kan anvendes af alle 
personer uden behov for tilpasning eller 
særlig udformning1.
__________________
1 FN's konvention om rettigheder for 
personer med handicap, artikel 2.

Or. en

Ændringsforslag 67
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

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 
vilkår, 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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Or. en

Ændringsforslag 68
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Europa-Parlamentets beslutning af 
25. oktober 2011 om mobilitet og 
integrering af personer med handicap og 
den europæiske handicapstrategi for 
2010-20201 understreger, at innovative og 
videnbaserede økonomier ikke kan
udvikle sig uden bindende lovgivning om 
indhold og form, der er tilgængelige for 
personer med handicap, f.eks. websteder, 
der er tilgængelige for blinde, og indhold 
med undertekster for hørehæmmede, 
herunder massemedietjenester og 
onlinetjenester for personer, der anvender 
tegnsprog, smartphoneapplikationer og 
taktile og lydbaserede hjælpemidler inden 
for offentlige medier2.
__________________
1 EUT C 131 E af 8.5.2013, s. 9.

Or. en

Ændringsforslag 69
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Det hurtigtvoksende 
webtilgængelighedsmarked omfatter en 

(9) Det hurtigtvoksende 
webtilgængelighedsmarked omfatter en 
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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.

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 samt de 
kanaler til social kommunikation, der er 
indbygget i webstederne.

Or. es

Ændringsforslag 70
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

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 af stor betydning i 
forbindelse med den store koalition for 
digitale job, som er en opfølgning til 
beskæftigelsespakken, der henvender sig 
til ikt-eksperter og har til formål at 
imødekomme de manglende færdigheder, 
herunder læse- og arbejdsfærdigheder, i 
ikt-sektoren.

Or. en

Ændringsforslag 71
Bernadette Vergnaud
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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 for visse 
udbydere af tjenesteydelser 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 
den.

Or. fr

Ændringsforslag 72
Sirpa Pietikäinen

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. Dette vil mindske usikkerheden 
blandt webudviklerne og fremme 
interoperabiliteten. Medlemsstaterne bør, 
når de sender webindhold i udbud, 
tilskynde til anvendelse af 
hensigtsmæssige og interoperable
tilgængelighedskrav. Teknologineutrale
tilgængelighedskrav vil ikke hæmme 
innovationen og vil måske endda stimulere 
den.
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Or. en

Ændringsforslag 73
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Borgerne vil få adgang til en bredere 
vifte af offentlige onlinetjenester, og de vil 
modtage information og tjenesteydelser, 
der gør det nemmere for dem at udøve 
deres rettigheder i hele EU, særlig retten til 
at færdes og opholde sig frit på Unionens 
område samt deres etableringsfrihed og ret 
til fri udveksling af tjenesteydelser.

(15) Borgerne vil få adgang til en bredere 
vifte af offentlige onlinetjenester, og de vil 
modtage information og tjenesteydelser, 
der gør deres hverdag nemmere og gør det 
nemmere for dem at udøve deres 
rettigheder i hele Unionen, særlig retten til 
at færdes og opholde sig frit på Unionens 
område samt deres etableringsfrihed og ret 
til fri udveksling af tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 74
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Onlinetjenester er en stadig 
vigtigere del af vores samfund. Internettet 
er et vigtigt instrument for adgang til 
informationer, uddannelse og deltagelse i 
samfundet. Af hensyn til den sociale 
inklusion skal alle mennesker derfor have 
mulighed for uhindret adgang til 
offentlige organers websteder og 
websteder, som tilbyder grundlæggende 
tjenesteydelser til offentligheden, 
eksempelvis vigtige nyhedssider og 
mediateker, bankydelser (online-



PE514.740v01-00 14/98 AM\941519DA.doc

DA

bankforretninger), informationer og 
tjenesteydelser fra interesseorganisationer 
osv.

Or. de

Ændringsforslag 75
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

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 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
og er platformuafhængige hos 
slutbrugerne.

Or. en

Ændringsforslag 76
Claude Moraes

Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Webtilgængelighedskravene bør 
gennemføres som en universel 
designtilgang frem for at udvikle adskilte, 
specialiserede eller tilpassede design, og 
udformningen af produkter, omgivelser, 
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ordninger og tilbud bør i videst muligt 
omfang kunne anvendes af alle personer i 
henhold til artikel 9 i FN's konvention om 
rettigheder for personer med handicap.

Or. en

Ændringsforslag 77
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

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. Dermed skabes der 
en vigtig kilde til potentiel vækst i 
innovative onlinetjenester. Derudover bør 
der i denne henseende fra 2013 anvendes 
nye og innovative pilotprojekter, f.eks. 
inden for tegnsprog, med udgangspunkt i 
Europa-Parlamentets 
finansieringsafgørelse af 6. juni 2013, 
som afsætter et budget på 750 000 EUR til 
videreudvikling. 

Or. en

Ændringsforslag 78
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Betragtning 18 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Det er afgørende, at alle 
interesserede parter fortsat har fri og 
gratis adgang til relevante regler, og at 
ansvaret for gennemførelse og 
videreudvikling af disse regler ikke alene 
påhviler standardiseringsorganerne og 
erhvervsdrivende.

Or. es

Ændringsforslag 79
Bernadette Vergnaud

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 2001 og har dannet grundlag 
for listen i bilaget.

(19) Direktivet bør have som mål at sikre, 
at visse typer websteder, der tilhører 
offentlige organer og visse udbydere af 
tjenesteydelser af almen interesse, og som 
er vigtige for offentligheden, opfylder 
fælles krav om tilgængelighed. Disse typer 
blev indkredset i benchmarkundersøgelsen 
om e-forvaltning i 2001 og har dannet 
grundlag for listen i bilaget.

Or. fr

Ændringsforslag 80
Vicente Miguel Garcés Ramón

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 

(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 
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i benchmarkundersøgelsen om e-
forvaltning i 2001 og har dannet grundlag 
for listen i bilaget.

i benchmarkundersøgelsen om e-
forvaltning i 2001 og har dannet grundlag 
for listen i bilaget. Tidsfristerne for 
opfyldelse af kravene i henhold til 
direktivet bør ske gradvist med henblik på 
at udvide anvendelsesområdet til alle 
websteder, der tilhører offentlige organer, 
som tilbyder tjenesteydelser direkte til 
borgerne.

Or. es

Ændringsforslag 81
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Dette direktiv fastsætter krav om 
webtilgængelighed for visse typer af 
websteder, der tilhører offentlige organer. 
For at gøre det lettere for de berørte 
websteder at opfylde disse krav er det 
nødvendigt at gøre en formodning om 
overensstemmelse gældende for berørte 
websteder, som opfylder harmoniserede 
standarder, der er udarbejdet og 
offentliggjort i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1025/2012 om europæisk 
standardisering, om ændring af Rådets 
direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 
98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 
2009/23/EF og 2009/105/EF og om 
ophævelse af Rådets beslutning 87/95/EØF 
og Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse nr. 1673/2006/EF, og som har til 
formål at udtrykke detaljerede tekniske 
specifikationer for disse krav. I medfør af 
denne forordning har medlemsstaterne og 
Europa-Parlamentet mulighed for at gøre 
indsigelse mod harmoniserede standarder, 

(20) Dette direktiv fastsætter krav om 
webtilgængelighed for visse typer af 
websteder, der tilhører offentlige organer
og visse udbydere af tjenesteydelser af 
almen interesse. For at gøre det lettere for 
de berørte websteder at opfylde disse krav 
er det nødvendigt at gøre en formodning 
om overensstemmelse gældende for berørte 
websteder, som opfylder harmoniserede 
standarder, der er udarbejdet og 
offentliggjort i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1025/2012 om europæisk 
standardisering, om ændring af Rådets 
direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 
98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 
2009/23/EF og 2009/105/EF og om 
ophævelse af Rådets beslutning 87/95/EØF 
og Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse nr. 1673/2006/EF, og som har til 
formål at udtrykke detaljerede tekniske 
specifikationer for disse krav. I medfør af 
denne forordning har medlemsstaterne og 
Europa-Parlamentet mulighed for at gøre 
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som efter deres opfattelse ikke fuldt ud 
opfylder de webtilgængelighedskrav, der 
fastsættes i nærværende direktiv.

indsigelse mod harmoniserede standarder, 
som efter deres opfattelse ikke fuldt ud 
opfylder de webtilgængelighedskrav, der 
fastsættes i nærværende direktiv.

Or. fr

Ændringsforslag 82
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Kommissionen har allerede udstedt et 
mandat, M/376, til de europæiske 
standardiseringsorganisationer om at 
udarbejde en europæisk standard, der 
fastlægger krav om funktionsmæssig 
tilgængelighed for ikt-produkter og
-tjenesteydelser, herunder webindhold, og 
som kan bruges i forbindelse med 
offentlige indkøb samt til andre formål, 
herunder indkøb i den private sektor. I 
dette øjemed skal de europæiske 
standardiseringsorganisationer arbejde tæt 
sammen med de relevante fora for 
industristandarder og konsortier, herunder 
World Wide Web Consortium
(W3C/WAI). Resultatet af dette arbejde 
bør danne grundlag for en harmoniseret 
standard, der giver formodning om 
overensstemmelse med kravene om 
webtilgængelighed i dette direktiv.

(21) Kommissionen har allerede udstedt et 
mandat, M/376, til de europæiske
standardiseringsorganisationer om at 
udarbejde en europæisk standard, der 
fastlægger krav om funktionsmæssig 
tilgængelighed for ikt-produkter og
-tjenesteydelser, herunder webindhold, og 
som kan bruges i forbindelse med 
offentlige indkøb samt til andre formål, 
herunder indkøb i den private sektor. I 
dette øjemed skal de europæiske 
standardiseringsorganisationer arbejde tæt 
sammen med de relevante fora for 
industristandarder og konsortier, herunder 
World Wide Web Consortium
(W3C/WAI). Resultatet af dette arbejde 
bør danne grundlag for en harmoniseret 
standard, der giver formodning om 
overensstemmelse med kravene om 
webtilgængelighed i dette direktiv. Det bør 
erindres, at medlemsstaterne i 
overensstemmelse med Rådets 
statusrapport af 24. maj 2013 allerede har
udviklet deres nationale 
webtilgængelighedspolitikker og -
standarder.

Or. en
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Ændringsforslag 83
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Ved udarbejdelsen og de eventuelle 
fremtidige revisioner af de relevante 
europæiske og harmoniserede standarder 
bør de ansvarlige europæiske 
standardiseringsorganisationer kraftigt 
opfordres til at sikre sammenhæng med 
de relevante internationale standarder (i 
øjeblikket ISO/IEC 40500) med henblik 
på at undgå fragmentering og 
retsusikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 84
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) I mangel af en sådan europæisk 
standard bør der gælde en formodning om 
overensstemmelse med kravene om 
webtilgængelighed for de berørte 
websteder, der opfylder de dele af den 
internationale standard ISO/IEC 
40500:2012, der omfatter succeskriterierne 
og kravene vedrørende 
overholdelsesniveau AA. Den 
internationale standard ISO/IEC 
40500:2012 er identisk med de oprindelige 
retningslinjer for tilgængeligt webindhold, 
WCAG 2.0. Det er alment anerkendt blandt 
de berørte parter både på internationalt og 
europæisk plan, at de succeskriterier og 

(23) I mangel af en sådan europæisk 
standard bør der gælde en formodning om 
overensstemmelse med kravene om 
webtilgængelighed for de berørte 
websteder, der opfylder de dele af den 
internationale standard ISO/IEC 
40500:2012, der omfatter succeskriterierne 
og kravene vedrørende 
overholdelsesniveau AA. Den 
internationale standard ISO/IEC 
40500:2012 er identisk med de oprindelige 
retningslinjer for tilgængeligt webindhold, 
WCAG 2.0. Det er alment anerkendt blandt 
de berørte parter både på internationalt og 
europæisk plan, at de succeskriterier og 



PE514.740v01-00 20/98 AM\941519DA.doc

DA

krav vedrørende overholdelsesniveau AA, 
der er fastsat for websider i W3W's 
retningslinjer for tilgængeligt webindhold, 
version 2.0 (WCAG 2.0), danner grundlag 
for fyldestgørende specifikationer for 
webtilgængelighed. Dette understreges 
også i Rådets konklusioner om et 
tilgængeligt informationssamfund.

krav vedrørende overholdelsesniveau AA, 
der er fastsat for websider i W3W's 
retningslinjer for tilgængeligt webindhold, 
version 2.0 (WCAG 2.0), danner grundlag 
for fyldestgørende specifikationer for 
webtilgængelighed. Dette understreges 
også i Rådets konklusioner om et 
tilgængeligt informationssamfund. WCAG 
2.0's teknologiske neutralitet vil bidrage 
til nærværende direktivs relevans i 
fremtiden.

Or. es

Ændringsforslag 85
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(24) Overensstemmelsen med kravene om 
webtilgængelighed bør overvåges løbende 
fra den første udvikling af et offentligt 
organs websted og websteder for visse 
udbydere af tjenesteydelser af almen 
interesse 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.

Or. fr
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Ændringsforslag 86
Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(24) Overensstemmelsen med kravene om 
webtilgængelighed bør overvåges løbende 
fra den første udvikling af et offentligt 
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 andet år aflægge rapport om 
resultatet af overvågningen og mere 
generelt om, hvilke foranstaltninger de har 
truffet til gennemførelse af direktivet.

Or. en

Ændringsforslag 87
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Overensstemmelsen med kravene om 
webtilgængelighed bør overvåges løbende 
fra den første udvikling af et offentligt 
organs websted til alle efterfølgende 
ajourføringer af webstedets indhold. Der 
bør fastlægges en harmoniseret 
fremgangsmåde for, hvordan 
medlemsstaterne på en ensartet måde 

(24) Overensstemmelsen med kravene om 
webtilgængelighed bør overvåges løbende 
fra den første udvikling af et offentligt 
organs websted til alle efterfølgende 
ajourføringer af webstedets indhold. Der 
bør fastlægges en harmoniseret 
fremgangsmåde for, hvordan 
medlemsstaterne på en ensartet måde 
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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.

kontrollerer webstedernes 
overensstemmelse med kravene om 
webtilgængelighed, hvordan de indsamler 
repræsentative eksempler, og hvor hyppigt 
de skal udføre kontrol. Medlemsstaterne 
bør hvert år, og åbent for offentligheden,
aflægge rapport om resultatet af 
overvågningen og mere generelt om, hvilke 
foranstaltninger de har truffet til 
gennemførelse af direktivet.

Or. en

Ændringsforslag 88
Marian Harkin

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(24) Overensstemmelsen med kravene om 
webtilgængelighed bør overvåges løbende 
fra den første udvikling af et offentligt 
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. Den anvendte 
fremgangsmåde til overvågningen af de 
berørte websteders overholdelse af 
kravene bør fremlægges senest et år efter 
vedtagelsen af dette direktiv.
Medlemsstaterne bør hvert år aflægge 
rapport om resultatet af overvågningen og 
mere generelt om, hvilke foranstaltninger 
de har truffet til gennemførelse af 
direktivet.

Or. en
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Ændringsforslag 89
Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til direktiv
Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24a) Den anvendte fremgangsmåde til 
den løbende overvågning af de berørte 
websteders overholdelse af kravene til 
webtilgængelighed bør fremlægges senest 
et år efter vedtagelsen af dette direktiv. 

Or. en

Begrundelse

Da det haster med at få gjort websteder tilgængelige, bør den fremgangsmåde, der anvendes 
til overvågning af, hvorvidt kravene til webtilgængelighed overholdes, ikke fremlægges senere 
end et år efter vedtagelsen af dette direktiv. 

Ændringsforslag 90
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24a) Den anvendte fremgangsmåde til 
den løbende overvågning af de berørte 
websteders overholdelse af kravene til 
webtilgængelighed bør fremlægges senest 
et år efter vedtagelsen af dette direktiv. 

Or. en

Ændringsforslag 91
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski
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Forslag til direktiv
Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24a) Den anvendte fremgangsmåde til 
den løbende overvågning af de berørte 
websteders overholdelse af kravene til 
webtilgængelighed bør fremlægges senest 
et år efter vedtagelsen af dette direktiv. 

Or. en

Ændringsforslag 92
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

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.

Or. en

Ændringsforslag 93
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz, Angelika 
Werthmann

Forslag til direktiv
Betragtning 27
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(27) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af de relevante 
bestemmelser i dette direktiv bør 
Kommissionen tillægges 
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. Der bør rettes 
særlig opmærksomhed mod 
sammensætningen af det udvalg, der er 
omhandlet i dette direktiv, for så vidt 
angår deltagelse af personer med 
handicap.

Or. en

Ændringsforslag 94
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Målet for dette direktiv, nemlig 
etableringen af et harmoniseret marked 
med henblik på at fremme 
tilgængeligheden af offentlige organers 
websteder, kan ikke i tilstrækkelig grad 
opfyldes af medlemsstaterne, da det kræver 

(28) Målet for dette direktiv, nemlig 
etableringen af et harmoniseret marked 
med henblik på at fremme 
tilgængeligheden af offentlige organers 
websteder og af websteder for visse 
udbydere af tjenesteydelser af almen 
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harmonisering af forskellige regler, der på 
nuværende tidspunkt findes i de forskellige 
medlemsstaters retssystemer, og kan derfor 
bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor 
træffe foranstaltninger i overensstemmelse 
med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i 
traktaten om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke videre, end 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål 
—

interesse, kan ikke i tilstrækkelig grad 
opfyldes af medlemsstaterne, da det kræver 
harmonisering af forskellige regler, der på 
nuværende tidspunkt findes i de forskellige 
medlemsstaters retssystemer, og kan derfor 
bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor 
træffe foranstaltninger i overensstemmelse 
med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i 
traktaten om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke videre, end 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål 
—

Or. fr

Ændringsforslag 95
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Målet for dette direktiv, nemlig 
etableringen af et harmoniseret marked 
med henblik på at fremme 
tilgængeligheden af offentlige organers 
websteder, kan ikke i tilstrækkelig grad 
opfyldes af medlemsstaterne, da det kræver 
harmonisering af forskellige regler, der på
nuværende tidspunkt findes i de forskellige 
medlemsstaters retssystemer, og kan derfor 
bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor 
træffe foranstaltninger i overensstemmelse 
med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i 
traktaten om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke videre, end 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål
—

(28) Målet for dette direktiv, nemlig 
etableringen af et harmoniseret marked 
med henblik på at fremme 
tilgængeligheden af offentlige organers 
websteder, kan ikke i tilstrækkelig grad 
opfyldes af medlemsstaterne, da det kræver 
harmonisering af forskellige regler, der på 
nuværende tidspunkt findes i de forskellige 
medlemsstaters retssystemer, og kan derfor 
bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor 
træffe foranstaltninger i overensstemmelse 
med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i 
traktaten om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke videre, end 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. 
Vedtagelsen af en harmoniseret tilgang til 
tilgængelighed af websteder i hele EU 
ville reducere omkostningerne for de 
virksomheder, der udvikler websteder, og 
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som følge heraf også for de offentlige 
organer, der anvender de tjenesteydelser, 
der udbydes af disse virksomheder. 
Fremover vil adgangen til information og 
tjenester udbudt via websteder få stadig 
større betydning for borgernes udøvelse af 
deres grundlæggende rettigheder, 
herunder adgang til beskæftigelse —

Or. es

Ændringsforslag 96
Bernadette Vergnaud

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 og af websteder for
visse udbydere af tjenesteydelser af almen 
interesse for alle brugere, særligt brugere 
med funktionsnedsættelser, herunder 
personer med handicap.

Or. fr

Ændringsforslag 97
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Angelika Werthmann

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 

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

organers websteder, herunder audiovisuelt 
indhold, for alle brugere, herunder 
personer med handicap og ældre.

Or. en

Ændringsforslag 98
Vicente Miguel Garcés Ramón

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; de 
typer websteder, der er berørt af direktivet, 
er fastlagt i bilaget. Ligeledes skal listen 
ajourføres løbende i takt med de 
teknologiske fremskridt og 
digitaliseringen af den offentlige sektor i 
hele EU.

Or. es

Ændringsforslag 99
Adam Bielan

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 
websteder, der tilhører offentlige organer, 
gøres tilgængeligt; de offentlige organers
websteder, der er berørt af direktivet, er 
fastlagt i bilaget.

Or. en
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Begrundelse

Den nuværende tekst er uklar med hensyn til, hvorvidt den begrænser sig til de anførte, eller 
hvorvidt de anførte giver en idé om, hvad der bør inkluderes.

Ændringsforslag 100
Claude Moraes

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
funktionaliteten og indholdet af visse typer 
websteder, der tilhører offentlige organer,
herunder ethvert element, der kan 
downloades, gøres tilgængeligt; de typer 
websteder, der er berørt af direktivet, er 
fastlagt i bilaget.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en præcisering her for at sikre, at alle elementer på et givent websted er 
tilgængelige, herunder elementer, der kan downloades. Denne betænkning omhandler 
offentlige organers websteder, som udgør et vigtigt adgangspunkt for offentlighedens adgang 
til blanketter og dokumenter.

Ændringsforslag 101
Josef Weidenholzer

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, 

2. Det fastlægger regler, efter hvilke 
medlemsstaterne skal sikre, at indholdet, 
herunder alt indhold og alle dokumenter 
bestemt til at blive downloaded, af visse 
typer websteder, der tilhører offentlige 
organer, og websteder, der drives af 
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er fastlagt i bilaget. enheder, som tilbyder grundlæggende 
tjenesteydelser til offentligheden, gøres 
tilgængeligt; de typer websteder, der er 
berørt af direktivet, er fastlagt i bilaget.

Or. de

Ændringsforslag 102
Bernadette Vergnaud

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
funktionerne og indholdet gøres 
tilgængeligt:

Or. fr

Ændringsforslag 103
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) offentlige organers websteder og
webtjenester (de forskellige typer 
websteder er anført i bilaget)

Or. fr

Ændringsforslag 104
Bernadette Vergnaud
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) websteder og webtjenester for visse 
udbydere af tjenesteydelser af almen 
interesse (de forskellige typer websteder er 
opført i bilag Ia).

Or. fr

Ændringsforslag 105
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Under alle omstændigheder finder 
retningslinjerne i nærværende direktiv 
anvendelse på hele det websted, hvor 
tjenesten udbydes, og ikke blot på 
tjenesten.

Or. es

Ændringsforslag 106
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan vælge at anvende 
direktivet på andre typer af offentlige 
organers websteder end dem, der henvises 
til i stk. 2.

3. Medlemsstaterne kan vælge at anvende 
direktivet på andre typer af offentlige 
organers websteder (offentlige organer og 
udbydere af tjenesteydelser af almen 
interesse) end dem, der henvises til i stk. 2.

Or. fr
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Ændringsforslag 107
Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan vælge at anvende 
direktivet på andre typer af offentlige 
organers websteder end dem, der henvises 
til i stk. 2.

3. Medlemsstaterne bør anvende direktivet 
på andre typer af websteder.

Or. en

Ændringsforslag 108
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Gennemførelsen af nærværende 
direktiv sker gradvist indtil den 31. 
december 2017 på alle offentlige 
websteder.

Or. es

Ændringsforslag 109
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Versioner af websteder, der tilhører 
offentlige organer og er beregnet til 
mobilenheder (telefoner eller 
tabletcomputere) samt funktioner, der er 
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udarbejdet til at fremme mobil adgang i 
almindelighed, er udtrykkeligt omfattet af 
nærværende direktiv.

Or. es

Ændringsforslag 110
Claude Moraes

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "berørte websteder": de websteder, der
er omtalt i artikel 1, stk. 2.

1) "berørte websteder": alle versioner af de 
websteder, som er tilgængelige via en eller 
flere former for apparater, og som er 
omtalt i artikel 1, stk. 2, herunder 
websteder, der er udformet således, at der 
kan opnås adgang hertil med et mobilt 
apparat, tabletudstyr eller på en anden 
måde

Or. en

Ændringsforslag 111
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "webstedsindhold": oplysninger, der 
formidles til brugeren ved hjælp af en 
brugeragent, herunder kode og 
opmærkning, der fastlægger indholdets 
struktur, hvordan det præsenteres, og 
mulighederne for interaktion.

2) "webstedsindhold": oplysninger, der 
formidles til brugeren ved hjælp af en 
brugeragent, herunder kode og 
opmærkning, der fastlægger indholdets 
struktur, hvordan det præsenteres, og 
mulighederne for interaktion, samt ethvert 
hardware- eller softwaresystem, der sætter 
brugerne i stand til at logge ind på og 
kommunikere med webstedet; dette 
omfatter både tekstlig og ikke-tekstlig 
information, og også dokumenter og 
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formularer, som brugere kan downloade 
og interagere med online og offline; det 
omfatter ligeledes udfyldning af digitale 
formularer samt gennemførelse af 
identifikations-, autentifikations- og 
betalingsprocesser; webstedsindhold 
omfatter desuden funktioner og indhold, 
hvortil websteder giver adgang, men som 
ligger uden for det berørte websted, f.eks. 
via links; indhold omfatter ligeledes 
indhold fra sociale medier, som er 
indlejret på de berørte websteder; indhold 
omfatter ligeledes forfatterværktøjer

Or. en

Ændringsforslag 112
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "webstedsindhold": oplysninger, der 
formidles til brugeren ved hjælp af en 
brugeragent, herunder kode og 
opmærkning, der fastlægger indholdets 
struktur, hvordan det præsenteres, og 
mulighederne for interaktion.

2) "webstedsindhold": oplysninger, der 
formidles til brugeren ved hjælp af en 
brugeragent, herunder kode og 
opmærkning, der fastlægger indholdets 
struktur, hvordan det præsenteres, og 
mulighederne for interaktion, samt ethvert 
hardware- eller softwaresystem, der sætter 
brugerne i stand til at logge ind på og 
kommunikere med webstedet; dette 
omfatter både tekstlig og ikke-tekstlig 
information, og også dokumenter og 
formularer, som brugere kan downloade 
og interagere med online og offline; det 
omfatter ligeledes udfyldning af digitale 
formularer samt gennemførelse af 
identifikations-, autentifikations- og 
betalingsprocesser; webstedsindhold 
omfatter desuden funktioner og indhold, 
hvortil websteder giver adgang, men som 
ligger uden for det berørte websted, f.eks. 
via links; indhold omfatter ligeledes 
indhold fra sociale medier, som er 
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indlejret på de berørte websteder; indhold 
omfatter ligeledes forfatterværktøjer

Or. en

Begrundelse

Det er ofte tilfældet, at websteder, som i øvrigt er veldesignede, leder videre til komplet 
utilgængelige dokumenter og formularer, der kan downloades. Offentlige myndigheder har et 
ansvar for at sikre, at sociale medier osv. er tilgængelige for alle, herunder for personer med 
handicap.

Ændringsforslag 113
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "webstedsindhold": oplysninger, der 
formidles til brugeren ved hjælp af en 
brugeragent, herunder kode og 
opmærkning, der fastlægger indholdets 
struktur, hvordan det præsenteres, og 
mulighederne for interaktion.

2) "webstedsindhold": oplysninger, der 
formidles til brugeren ved hjælp af en 
brugeragent, herunder kode og 
opmærkning, der fastlægger indholdets 
struktur, hvordan det præsenteres, og 
mulighederne for interaktion; dette 
inkluderer også ethvert hardware- eller 
softwaresystem, der sætter brugerne i 
stand til at logge ind på og kommunikere 
med webstedet; dette omfatter både 
tekstlig og ikke-tekstlig information, og 
også dokumenter og formularer, som 
brugere kan downloade og interagere med 
både online og offline; det omfatter 
ligeledes digitale formularer, samt 
gennemførelse af identifikations-, 
autentifikations- og betalingsprocesser;
dette omfatter desuden funktioner og 
indhold, hvortil websteder giver adgang, 
men som ligger uden for det berørte 
websted, f.eks. via links; indhold omfatter 
ligeledes indhold fra sociale medier, som 
er indlejret på de berørte websteder

Or. en
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Begrundelse

Alt for ofte leder i øvrigt veldesignede websteder videre til komplet utilgængelige dokumenter 
og formularer, der kan downloades. Derfor er vi nødt til at sikre adgang til sådanne links og 
dokumenter på lige vilkår.

Ændringsforslag 114
Adam Bielan

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "webstedsindhold": oplysninger, der 
formidles til brugeren ved hjælp af en 
brugeragent, herunder kode og 
opmærkning, der fastlægger indholdets 
struktur, hvordan det præsenteres, og 
mulighederne for interaktion.

2) "webstedsindhold": oplysninger, der 
formidles til brugeren ved hjælp af en 
brugeragent, herunder kode og 
opmærkning, der fastlægger indholdets 
struktur, hvordan det præsenteres, og 
mulighederne for interaktion, samt ethvert 
hardware- eller softwaresystem, der sætter 
brugerne i stand til at logge ind på og 
kommunikere med webstedet; dette 
omfatter både tekstlig og ikke-tekstlig 
information, og også dokumenter og 
formularer, som brugere kan downloade 
og interagere med online og offline; det 
omfatter ligeledes udfyldning af digitale 
formularer og gennemførelse af 
identifikations-, autentifikations- og 
betalingsprocesser; indhold omfatter 
ligeledes indhold fra sociale medier, som 
er indlejret på de berørte websteder, og 
forfatterværktøjer, som er møntet på at 
skabe brugergenereret indhold

Or. en

Ændringsforslag 115
Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "webstedsindhold": oplysninger, der 
formidles til brugeren ved hjælp af en 
brugeragent, herunder kode og 
opmærkning, der fastlægger indholdets 
struktur, hvordan det præsenteres, og 
mulighederne for interaktion.

2) "webstedsindhold": oplysninger og 
brugergrænsefladekomponenter, der 
formidles til brugeren ved hjælp af en 
brugeragent, herunder kode og 
opmærkning, der fastlægger indholdets 
struktur, hvordan det præsenteres, og 
mulighederne for interaktion;
webstedsindhold omfatter både tekstlig og 
ikke-tekstlig information, download af 
dokumenter og formularer samt 
tovejsinteraktion, f.eks. udfyldning af 
digitale formularer og gennemførelse af 
autentifikations-, identifikations- og 
betalingsprocesser; webstedsindhold 
omfatter desuden funktioner, hvortil 
websteder giver adgang, men som ligger 
uden for det berørte websted, f.eks. via 
links, på betingelse af at det eksterne 
websted er brugerens eneste mulighed for 
at få adgang til den pågældende 
information og de pågældende 
tjenesteydelser; indhold omfatter 
ligeledes, hvis det er muligt, indhold fra 
sociale medier, som er indlejret på de 
berørte websteder, og forfatterværktøjer, 
som anvendes til at skabe brugergenereret 
indhold på disse websteder

Or. en

Ændringsforslag 116
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) "forfatterværktøjer": enhver form for 
software, der kan anvendes til at 
producere webindhold, herunder 
brugergenereret indhold;
forfatterværktøjer omfatter, men er ikke 
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begrænset til, webstedsforfatterværktøjer, 
software til redigering af kildekoder eller 
opmærkning, software til ajourføring af 
dele af websteder (f.eks. blogs, wikier, 
onlinefora) osv.

Or. en

Ændringsforslag 117
Rafał Trzaskowski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) "forfatterværktøjer": enhver form for 
software, der kan anvendes til at skabe 
webindhold, herunder brugergenereret 
indhold; forfatterværktøjer omfatter, men 
er ikke begrænset til, 
webstedsforfatterværktøjer, software til 
redigering af kildekoder eller 
opmærkning, software til ajourføring af 
dele af websteder (f.eks. blogs, wikier, 
onlinefora) osv.

Or. en

Ændringsforslag 118
Wim van de Camp

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) "forfatterværktøjer": omfatter enhver 
form for software, der kan anvendes til at 
producere webindhold, herunder 
brugergenereret indhold;
forfatterværktøjer omfatter, men er ikke 
begrænset til, webstedsforfatterværktøjer, 
software til redigering af kildekoder eller 
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opmærkning, software til ajourføring af 
dele af websteder (f.eks. blogs, wikier, 
onlinefora) osv.

Or. en

Begrundelse

Hvis forfatterværktøjer, som anvendes til at producere brugergenereret indhold, ikke er 
tilgængelige, betyder det, at webstedets relevante interaktive element ikke er tilgængeligt.

Ændringsforslag 119
Adam Bielan

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) "forfatterværktøjer": omfatter enhver 
form for software, der kan anvendes til at 
producere webindhold, herunder 
brugergenereret indhold;
forfatterværktøjer omfatter, men er ikke 
begrænset til, webstedsforfatterværktøjer, 
software til redigering af kildekoder eller 
opmærkning, software til ajourføring af 
dele af websteder (f.eks. blogs, wikier, 
onlinefora)

Or. en

Ændringsforslag 120
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "brugeragent": enhver form for software, 
der henter og præsenterer webindhold for 
brugerne, herunder webbrowsere, 
medieafspillere, plug-ins og andre 

3) "brugeragent": enhver form for software, 
der henter og præsenterer webindhold for 
brugerne, herunder webbrowsere, 
medieafspillere, plug-ins og andre 
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programmer, der gør det muligt at hente, 
præsentere og interagere med webindhold.

programmer, der gør det muligt at hente, 
præsentere og interagere med webindhold, 
uanset hvilket udstyr der anvendes til at 
interagere med indholdet; såfremt en 
mobilapplikation, der er udformet af 
webstedets ejere, tilbyder den samme eller 
en forbedret række tjenesteydelser i 
forhold til selve webstedet, gælder denne 
definition også for sådanne 
mobilapplikationers grænseflade og 
funktion

Or. en

Ændringsforslag 121
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "brugeragent": enhver form for software, 
der henter og præsenterer webindhold for 
brugerne, herunder webbrowsere, 
medieafspillere, plug-ins og andre 
programmer, der gør det muligt at hente, 
præsentere og interagere med webindhold.

3) "brugeragent": enhver form for software, 
der henter og præsenterer webindhold for 
brugerne, herunder webbrowsere, 
medieafspillere, plug-ins og andre 
programmer, der gør det muligt at hente, 
præsentere og interagere med webindhold, 
uanset hvilket udstyr der anvendes til at 
interagere med indholdet; såfremt en 
mobilapplikation, der er udformet af 
webstedets ejere, tilbyder den samme eller 
en forbedret række tjenesteydelser i 
forhold til selve webstedet, gælder denne 
definition også for sådanne 
mobilapplikationers grænseflade og 
funktion

Or. en

Begrundelse

Mobilapplikationer udformes ofte af tjenesteudbydere for at forenkle kundens oplevelse, og i 
visse tilfælde endda også for at tilbyde yderligere tjenesteydelser eller funktioner, der går ud 
over, hvad webstedet tilbyder. Brugere med handicap bør ikke udelukkes fra den fremspirende 
sektor for mobilapplikationer, som giver adgang til tjenesteydelser.
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Ændringsforslag 122
Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "brugeragent": enhver form for software, 
der henter og præsenterer webindhold for 
brugerne, herunder webbrowsere, 
medieafspillere, plug-ins og andre 
programmer, der gør det muligt at hente, 
præsentere og interagere med webindhold.

3) "brugeragent": enhver form for software, 
der henter og præsenterer webstedsindhold
for brugerne, herunder webbrowsere, 
medieafspillere, plug-ins og andre 
programmer, der gør det muligt at hente, 
præsentere og interagere med
webstedsindhold, uanset hvilket udstyr der 
anvendes til at interagere med indholdet;
såfremt et mobilt apparat tilbyder den 
samme eller en forbedret række 
tjenesteydelser i forhold til det berørte 
websted, gælder denne definition også for 
sådanne mobilapplikationers grænseflade 
og funktion

Or. en

Ændringsforslag 123
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "brugeragent": enhver form for software, 
der henter og præsenterer webindhold for 
brugerne, herunder webbrowsere, 
medieafspillere, plug-ins og andre 
programmer, der gør det muligt at hente, 
præsentere og interagere med webindhold.

3) "brugeragent": enhver form for software, 
der henter og præsenterer webindhold for 
brugerne, herunder webbrowsere, 
medieafspillere, plug-ins og andre 
programmer, der gør det muligt at hente, 
præsentere og interagere med webindhold;
dette bør være gældende, uanset hvilket 
udstyr der anvendes til at interagere med 
indholdet; såfremt en mobilapplikation, 
der er udformet af webstedets ejere, 
tilbyder den samme eller en forbedret 
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række tjenesteydelser i forhold til selve 
webstedet, gælder denne definition også 
for sådanne mobilapplikationers 
grænseflade og funktion 

Or. en

Begrundelse

Mobilapplikationer udformes ofte af tjenesteudbydere for at forenkle kundens oplevelse, og 
brugere med handicap bør ikke udelukkes fra denne fremspirende sektor, som giver adgang til 
tjenesteydelser.

Ændringsforslag 124
Rafał Trzaskowski

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": enheder, der udfører 
offentlige opgaver; denne definition 
omfatter offentligretlige organer som 
defineret i artikel 1, stk. 9, i direktiv 
2004/18/EF og alle enheder, som er blevet 
bemyndiget til eller af førnævnte organer 
har fået til opgave at udføre offentlige 
opgaver

Or. en

Ændringsforslag 125
Rafał Trzaskowski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a) "websteder, der tilhører offentlige 
organer": websteder, der udvikles, 
indkøbes, vedligeholdes eller 
medfinansieres af offentlige organer eller 
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medfinansieres af EU-fonde

Or. en

Ændringsforslag 126
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a) "tjenesteydelse af almen interesse":
en tjeneste, som de offentlige 
myndigheder, det være sig nationale, 
regionale eller lokale, anser for at være af 
almen interesse, og som derfor er 
underlagt særlige forpligtelser til offentlig 
tjeneste

Or. fr

Ændringsforslag 127
Rosa Estaràs Ferragut

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a) "webtilgængelighed": de principper 
og teknikker, der skal tages højde for 
under udviklingen af de berørte websteder 
for at gøre deres indhold og funktioner 
tilgængelige for alle brugere, herunder 
personer med handicap;
webtilgængelighed vedrører især de 
principper og teknikker, som forbedrer 
brugernes opfattelse, navigation, brug, 
interaktion og forståelse, og som muliggør 
anvendelsen af kompenserende 
teknologier eller forstørrende og 
alternativ kommunikation 
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Or. en

Begrundelse

Der er behov for en holistisk tilgang til websteders tilgængelighed og til tilgængelighed i bred 
forstand. Derfor er det absolut nødvendigt at inkludere ikke alene websteders indhold, men 
også deres funktioner, hvorved anvendelsen af kompenserende teknologier muliggøres, hvor 
disse er nødvendige.

Ændringsforslag 128
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a) "webtilgængelighed": de principper 
og teknikker, der skal tages højde for 
under udviklingen af de berørte websteder 
for at gøre disse websteders indhold 
tilgængeligt for alle brugere, herunder 
personer med handicap og ældre;
webtilgængelighed henviser især til de 
principper og teknikker, der forbedrer 
brugernes opfattelse, navigation, brug, 
interaktion og forståelse og omfatter 
anvendelsen af kompenserende 
teknologier, tegnsprog eller forstørrende 
og alternativ kommunikation; websteders 
indhold omfatter både tekstlig og ikke-
tekstlig information, og også download af 
formularer og tovejsinteraktion, f.eks. 
udfyldning af digitale formularer, 
autentifikation og transaktioner såsom 
sagsbehandling og betalinger

Or. en

Ændringsforslag 129
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
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Pelcz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a) "kompenserende teknologi": alle 
former for genstande, udstyr eller 
produktsystemer, som er indkøbt på 
kommerciel basis som sådan såvel som 
finansieret fra EU-budgettet eller EU-
fonde som pilotprojekt eller distribueret af 
regeringen eller ændret eller tilpasset, og 
som bliver anvendt til at øge, vedligeholde 
eller forbedre funktionsmulighederne for 
personer med handicap.

Or. en

Ændringsforslag 130
Rosa Estaràs Ferragut

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a) "kompenserende teknologi": alle 
former for genstande, udstyr eller 
produktsystemer, som er indkøbt som 
sådan eller ændret eller tilpasset, og som 
bliver anvendt til at øge, vedligeholde eller 
forbedre funktionsmulighederne for 
personer med handicap

Or. en

Begrundelse

Kompenserende teknologi anvendes af personer med handicap for at kunne udføre funktioner, 
som ellers ville være vanskelige eller umulige. Kompenserende teknologi kan omfatte både 
f.eks. mobilitetsudstyr såsom gangstole og kørestole og hardware og software såsom 
tilpassede tastaturer og skærmlæseprogammer.
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Ændringsforslag 131
Claude Moraes

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a) "universelt design": udformning 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; "universelt design" 
udelukker ikke hjælpemidler til særlige 
grupper af personer med handicap, når 
der er behov derfor

Or. en

Begrundelse

Sådan lyder definitionen på "universelt design" i FN's konvention om rettigheder for personer 
med handicap.

Ændringsforslag 132
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at de berørte 
websteder gøres tilgængelige

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at de berørte 
websteder gøres tilgængelige ved hjælp af 
neutral og gratis teknologi

Or. es

Ændringsforslag 133
Bernadette Vergnaud
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Forslag til direktiv
Artikel l – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 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

a) på en ensartet måde, der sikrer, at 
brugerne kan navigere i, opfatte, bruge og 
forstå, interagere med og anvende
indholdet, og som gør det muligt at tilpasse 
præsentationen af indholdet og 
interaktionsformen, om nødvendigt ved 
hjælp af en tilgængelig alternativ 
elektronisk løsning

Or. fr

Begrundelse

Der er behov for en global og nøjagtig tilgang til webstedernes tilgængelighed og 
tilgængelighed generelt set. Kravene til tilgængelighed skal være nøjagtige og dække 
handicappedes reelle behov.

Ændringsforslag 134
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Angelika Werthmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 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

a) på en ensartet måde, der sikrer, at 
brugerne, herunder personer med 
handicap og ældre, 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

Or. en

Ændringsforslag 135
Josef Weidenholzer
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Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 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

a) på en ensartet måde, der sikrer, at 
brugerne i alle tilfælde selvstændigt kan 
opfatte, bruge og forstå indholdet og 
interagere med det, og som gør det muligt 
at tilpasse præsentationen af indholdet og 
interaktionsformen, om nødvendigt ved 
hjælp af en tilgængelig alternativ 
elektronisk løsning

Or. de

Ændringsforslag 136
Rafał Trzaskowski

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 sikrer interoperabilitet 
med en bred vifte af brugeragenter og 
kompenserende teknologier på EU-plan og 
internationalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 137
Claude Moraes

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) via en tilgang, der bygger på 
universelt design.
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Or. en

Ændringsforslag 138
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne anvender 
bestemmelserne i stk. 1 senest fra den 31. 
december 2015.

2. Medlemsstaterne anvender 
bestemmelserne i stk. 1 senest fra den 1. 
januar 2015, hvad angår alt nyt indhold 
på de berørte websteder, og senest fra den 
1. januar 2017, hvad angår alt gammelt 
indhold.

Or. en

Ændringsforslag 139
Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne anvender 
bestemmelserne i stk. 1 senest fra den 31. 
december 2015.

2. Medlemsstaterne anvender 
bestemmelserne i stk. 1 senest fra den 1. 
januar 2015, hvad angår alt nyt indhold 
på de berørte websteder, og senest fra den 
1. januar 2017, hvad angår alt gammelt 
indhold.

Or. en

Ændringsforslag 140
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne anvender 
bestemmelserne i stk. 1 senest fra den 31. 
december 2015.

2. Medlemsstaterne anvender 
bestemmelserne i stk. 1 senest fra den 1. 
januar 2015, hvad angår alt nyt indhold 
på de berørte websteder, og senest fra den 
1. januar 2017, hvad angår alt gammelt 
indhold.

Or. en

Begrundelse

Det er et opnåeligt mål at sikre tilgængeligheden af nyt indhold på websteder, og 
Kommissionens målsætning om, at offentlige organers websteder skal være fuldt tilgængelige
inden 2015, gentages.

Ændringsforslag 141
Adam Bielan

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne anvender 
bestemmelserne i stk. 1 senest fra den 31.
december 2015.

2. Medlemsstaterne anvender 
bestemmelserne i stk. 1 i 
overensstemmelse med deres 
administrative, institutionelle og retlige 
rammer på alle offentlige organers 
websteder senest fra den 31. december 
2015, hvad angår alt nyt webstedsindhold, 
og senest fra den 31. december 2017, hvad 
angår alt gammelt indhold.

Or. en

Ændringsforslag 142
Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Der indføres af teknologiske årsager 
en overgangsperiode på to år for direkte 
transmissioner.

Or. en

Ændringsforslag 143
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. I henhold til artikel 2 i FN's 
konvention om rettigheder for personer 
med handicap "betyder "universelt 
design" udformning 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. "Universelt 
design" bør ikke udelukke hjælpemidler 
til særlige grupper af personer med 
handicap, når der er behov derfor".

Or. fr

Ændringsforslag 144
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Oplysninger vedrørende 
tilgængelighed og alle øvrige oplysninger 
til brugeren skal stilles til rådighed i et 
tilgængeligt format og tage højde for 
brugerens præferencer.
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Or. fr

Ændringsforslag 145
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. Webstedsejerne skal, inden for 
grænserne af deres respektive aktiviteter, 
stille alle relevante oplysninger til 
rådighed for brugerne, så disse kan 
vurdere webstedets tilgængelighed.

Or. fr

Ændringsforslag 146
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Artikel 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Berørte websteder, der opfylder 
harmoniserede standarder er dele heraf, 
hvis referencer er fastsat og offentliggjort 
af Kommissionen i Den Europæiske 
Unions Tidende i henhold til forordning
(EU) nr. 1025/2012, formodes at være i 
overensstemmelse med de krav om 
webtilgængelighed, jf. artikel 3, der er 
omfattet af de pågældende standarder eller 
dele heraf.

Berørte websteder, der opfylder 
harmoniserede standarder er dele heraf, 
hvis referencer er fastsat og offentliggjort 
af Kommissionen i Den Europæiske 
Unions Tidende i henhold til forordning
(EU) nr. 1025/2012, formodes at være i 
overensstemmelse med de krav om 
webtilgængelighed, jf. artikel 3, der er 
omfattet af de pågældende standarder eller 
dele heraf.

Ansvaret for gennemførelsen af reglerne 
tilfalder Kommissionen og de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne.

Or. es
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Ændringsforslag 147
Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Så længe der endnu ikke er fastsat 
referencer til europæiske standarder som 
omhandlet i stk. 1, formodes berørte 
websteder, der opfylder de dele af 
ISO/IEC 40500: 2012, der omfatter 
succeskriterierne og kravene vedrørende 
overholdelsesniveau AA, at være i 
overensstemmelse med kravene om 
webtilgængelighed, jf. stk. 3.

3. Så længe der endnu ikke er fastsat 
referencer til europæiske standarder som 
omhandlet i stk. 1, formodes berørte 
websteder, der opfylder de internationale 
anbefalinger indeholdt i WCAG 2.0, der 
omfatter succeskriterierne og kravene 
vedrørende overholdelsesniveau AA, at 
være i overensstemmelse med kravene om 
webtilgængelighed, jf. stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 148
Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tilskynder de berørte 
websteder til at offentliggøre en erklæring 
om deres tilgængelighed, særlig deres 
overholdelse af dette direktiv og eventuelt 
yderligere oplysninger om tilgængelighed 
til støtte for brugerne.

1. Medlemsstaterne sikrer, at de berørte 
websteder offentliggør en erklæring om 
deres tilgængelighed, særlig deres 
overholdelse af dette direktiv og eventuelt 
yderligere oplysninger om tilgængelighed 
til støtte for brugerne. Et udkast til en 
model for information vedrørende 
tilgængelighed er tilføjet som bilag til 
dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 149
Adam Bielan
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Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tilskynder de berørte 
websteder til at offentliggøre en erklæring 
om deres tilgængelighed, særlig deres 
overholdelse af dette direktiv og eventuelt
yderligere oplysninger om tilgængelighed 
til støtte for brugerne.

1. Medlemsstaterne opfordrer de berørte 
websteder til at offentliggøre en klar og 
kortfattet erklæring om deres 
tilgængelighed, særlig deres overholdelse 
af dette direktiv og yderligere oplysninger 
om tilgængelighed til støtte for brugerne.

Or. en

Ændringsforslag 150
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger 
for at fremme anvendelsen af kravene om 
webtilgængelighed, jf. artikel 3, på alle 
andre offentlige organers websteder end de 
berørte websteder, særlig offentlige 
organers websteder, der er omfattet af 
eksisterende nationale love eller relevante 
foranstaltninger vedrørende 
webtilgængelighed.

2. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger 
for at fremme anvendelsen af kravene om 
webtilgængelighed, jf. artikel 3, på alle 
andre offentlige organers websteder end de 
berørte websteder, særlig offentlige 
organers websteder, der er omfattet af 
eksisterende nationale love eller relevante 
foranstaltninger vedrørende 
webtilgængelighed. Medlemsstaterne skal 
indføre en retlig forpligtelse til at gøre de 
offentlige organer, der udvikler 
websteder, samt andre interesserede 
parter, bevidste om nødvendigheden af 
tilgængeligheden af websteder. Desuden 
skal medlemsstaterne obligatorisk tilbyde 
uddannelsesprogrammer til personalet 
hos de offentlige organer med henblik på 
at fremme en større grad af konkret 
gennemførelse af kravene til 
tilgængeligheden af websteder.

Or. es



AM\941519DA.doc 55/98 PE514.740v01-00

DA

Ændringsforslag 151
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) gennem støtte til oprettelse af et nyt 
eller udpegelse af en eksisterende 
kompetent myndighed, som kan sikre 
opfølgning af, at webstederne overholder 
de generelle krav til tilgængelighed som 
fastsat i artikel 3

Or. fr

Begrundelse

Der er grund til at frygte, at webstedsejerne ikke vil give spørgsmålet om tilgængelighed den 
nødvendige opmærksomhed, medmindre der foreligger en bindende mekanisme, som kan sikre 
gennemførelse af loven.

Ændringsforslag 152
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hver medlemsstat skal desuden 
fastlægge opgaverne og beføjelserne for 
denne kompetente myndighed, herunder 
muligheden for, at foreninger og ngo'er, 
som repræsenterer handicappede, kan 
indgive en klage til myndigheden, hvis 
lovgivningen overtrædes.

Or. fr

Begrundelse

Der er grund til at frygte, at webstedsejerne ikke vil give spørgsmålet om tilgængelighed den 
nødvendige opmærksomhed, medmindre der foreligger en bindende mekanisme, som kan sikre 
gennemførelse af loven.
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Ændringsforslag 153
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Angelika Werthmann

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne skal drive 
udviklingen af nye ikt-løsninger, som er 
brugervenlige og beregnet til personer 
med handicap og ældre, og fremme 
uddannelse med henblik på at øge disses 
digitale viden.

Or. en

Ændringsforslag 154
Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne skal fremme og 
støtte programmer til undervisning af de 
vigtigste interessenter i 
webtilgængelighed, herunder 
tjenestemænd, ansatte i offentlige organer 
og myndigheder samt organisationer, der 
tilbyder grundlæggende tjenesteydelser til 
offentligheden, med henblik på oprettelse, 
forvaltning og ajourføring af websteder, 
herunder deres indhold.

Or. en

Ændringsforslag 155
Claude Moraes
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Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne skal deltage i 
aktiviteter til bevidstgørelse om de krav, 
der stilles til webtilgængelighed og fordele 
for brugerne, med henblik på at tilskynde 
til udviklingen af tilgængeligt design for 
websteder i den private sektor og i ngo-
sektoren.

Or. en

Ændringsforslag 156
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne skal fremme og 
støtte webtilgængelighed via programmer 
til undervisning af de vigtigste 
interessenter, ansatte i offentlige organer 
samt organisationer, der tilbyder 
grundlæggende tjenesteydelser til 
offentligheden, med henblik på oprettelse, 
forvaltning og ajourføring af websteder, 
herunder deres indhold. 

Or. en

Ændringsforslag 157
Claude Moraes

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Medlemsstaterne skal fremme og 
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støtte undervisning i webtilgængelighed 
for de relevante og hensigtsmæssige 
interessenter, herunder tjenestemænd, 
ansatte i offentlige organer, myndigheder 
og organisationer, der tilbyder 
grundlæggende tjenesteydelser til 
offentligheden, med henblik på oprettelse, 
forvaltning og ajourføring af websteder 
og deres indhold.

Or. en

Ændringsforslag 158
Sirpa Pietikäinen

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 oprettelsen af 
obligatoriske ordninger for samråd med de 
relevante parter, såsom slutbrugerne og 
disses repræsentative organisationer, om 
webtilgængelighed og offentliggør enhver 
ny udvikling i politikken for 
webtilgængelighed samt erfaringerne og 
resultaterne fra gennemførelsen af kravene 
om webtilgængelighed.

Or. en

Ændringsforslag 159
Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne samarbejder på EU-
plan, bistået af Kommissionen, med 
interesseparter i industrien og 
civilsamfundet om at overvåge den 

4. Medlemsstaterne samarbejder på EU-
plan, bistået af Kommissionen, med
relevante interesseparter i industrien og 
civilsamfundet, herunder navnlig med 
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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.

organisationer, der repræsenterer 
personer med handicap, om at overvåge 
den markedsmæssige og teknologiske 
udvikling og fremskridtene inden for 
webtilgængelighed med henblik på 
rapportering hvert andet år, jf. artikel 7a, 
samt for at udveksle bedste praksis.

Or. en

Ændringsforslag 160
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Medlemsstaterne samarbejder på EU-
plan, bistået af Kommissionen, med 
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 
skal være særligt fokus på 
konkurrenceevnen hos virksomhederne i 
sektoren, navnlig hos SMV'erne, så deres 
drift ikke pålægges ekstra byrder.

Or. en

Ændringsforslag 161
Adam Bielan

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Medlemsstaterne samarbejder med 
interesseparter i industrien og 
civilsamfundet på nationalt plan og, 
bistået af Kommissionen, på EU-plan 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.

Or. en

Ændringsforslag 162
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen udarbejder et udkast til 
lovgivning i forbindelse hermed til EU-
institutionerne, der skal sikre 
overensstemmelse med forpligtelser i 
nærværende direktiv.

Or. es

Ændringsforslag 163
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. I hver medlemsstat skal der etableres 
et offentligt organ med ansvar for 
gennemførelsen af loven. Dette organ 
med ansvar for gennemførelsen skal 
omdannes til et ressourcecenter for 
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tilgængelighed og gøre det lettere for 
offentlige myndigheder at sikre 
tilgængeligheden af deres websteder, 
således at deltagelsen af de mest 
repræsentative organisationer for 
handicappede og deres familier ligeledes 
er muligt.

Or. es

Ændringsforslag 164
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4c. Arbejdsmarkedets parter skal deltage i 
udarbejdelsen og gennemførelsen af de 
omtalte uddannelses- og 
oplysningskampagner.

Or. es

Ændringsforslag 165
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Håndhævelsesorgan og dettes opgaver

1. Hver medlemsstat opretter eller 
udpeger en myndighed, der er ansvarlig 
for håndhævelsen af dette direktiv og har 
kompetence til at overvåge websteders 
overholdelse af de generelle krav til 
tilgængelighed, jf. artikel 3, og sørge for, 
at disse myndigheder har og anvender de
nødvendige menneskelige og finansielle 



PE514.740v01-00 62/98 AM\941519DA.doc

DA

ressourcer og beføjelser til at træffe de 
passende foranstaltninger, som påhviler 
dem i henhold til dette direktiv. Disse 
kompetente myndigheder skal inddrage 
organisationer, der repræsenterer 
personer med handicap.
2. Hver medlemsstat fastlægger i 
overensstemmelse med artikel 7 de 
kompetente myndigheders opgaver, 
beføjelser, organisation og 
samarbejdsordninger, herunder 
muligheden for, at ngo'er og 
forbrugerorganisationer, der 
repræsenterer personer med handicap, 
kan indgive klager til denne myndighed 
over medlemsstaternes manglende 
overholdelse af de forpligtelser, de er 
pålagt i henhold til dette direktiv.
3. Medlemsstaterne holder Kommissionen 
underrettet om deres 
gennemførelsesforanstaltninger i henhold 
til stk. 2, og Kommissionen videregiver 
disse oplysninger til de øvrige 
medlemsstater.
4. Håndhævelsesorganet afgiver 
beretning om 
gennemførelsesforanstaltningerne 
vedrørende artikel 2 til sin kompetente 
nationale myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 166
Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til direktiv
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Håndhævelsesorgan og dettes opgaver

1. Hver medlemsstat opretter eller 
udpeger en myndighed, der er ansvarlig 
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for håndhævelsen af dette direktiv og har 
kompetence til at overvåge websteders 
overholdelse af de generelle krav til 
tilgængelighed, jf. artikel 3, og sørge for, 
at disse myndigheder har og anvender de 
nødvendige menneskelige og finansielle 
ressourcer og beføjelser til at træffe de 
passende foranstaltninger, som påhviler 
dem i henhold til dette direktiv. Disse 
kompetente myndigheder skal inddrage 
organisationer, der repræsenterer 
personer med handicap.
2. Hver medlemsstat fastlægger i 
overensstemmelse med artikel 7 de 
kompetente myndigheders opgaver, 
beføjelser, organisation og 
samarbejdsordninger, herunder 
muligheden for, at ngo'er og 
forbrugerorganisationer, der 
repræsenterer personer med handicap, 
kan indgive klager til denne myndighed 
over medlemsstaternes manglende 
overholdelse af de forpligtelser, de er 
pålagt i henhold til dette direktiv.
3. Medlemsstaterne holder Kommissionen 
underrettet om deres 
gennemførelsesforanstaltninger i henhold 
til stk. 2, og Kommissionen videregiver 
disse oplysninger til de øvrige 
medlemsstater.
4. Håndhævelsesorganet afgiver 
beretning om 
gennemførelsesforanstaltningerne 
vedrørende artikel 2 til sin kompetente 
nationale myndighed.

Or. en

Begrundelse

Without a binding enforcement mechanism, owners of websites will not pay the necessary 
attention to accessibility. There should be a focal point for both European citizens and 
website owners under the scope of this future legislation. Citizens could complain about 
inaccessibility of a specific website. Easily identifiable by public authorities, the enforcement 
mechanism should also become a resource centre for web-accessibility: it would accompany 
public authorities in implementing accessibility of their websites by, for instance, delivering 
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documentation; it would also train civil servants and staff of public authorities on what web-
accessibility means and how it is achieved.

Ændringsforslag 167
Marian Harkin

Forslag til direktiv
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Håndhævelsesorgan og dettes opgaver

1. Hver medlemsstat opretter eller 
udpeger en myndighed, der er ansvarlig 
for håndhævelsen af dette direktiv og har 
kompetence til at overvåge websteders 
overholdelse af de generelle krav til 
tilgængelighed, jf. artikel 3. Disse 
kompetente myndigheder skal inddrage 
organisationer, der repræsenterer 
personer med handicap.
2. Hver medlemsstat fastlægger i 
overensstemmelse med artikel 7 de 
kompetente myndigheders opgaver, 
beføjelser, organisation og 
samarbejdsordninger, herunder 
muligheden for, at personer kan indgive 
klager over medlemsstaternes manglende 
overholdelse af de forpligtelser, de er 
pålagt i henhold til dette direktiv.
3. Medlemsstaterne holder Kommissionen 
underrettet om deres 
gennemførelsesforanstaltninger i henhold 
til stk. 2, og disse informationer skal være 
tilgængelige for offentligheden.

Or. en

Ændringsforslag 168
Bernadette Vergnaud
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Forslag til direktiv
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Klageprocedure

1. Enhver enhed (fysisk eller juridisk 
person), som mener, at nærværende 
direktiv er blevet overtrådt, kan gøre 
webstedsejerne opmærksomme herpå.
2. Såfremt enheden ikke kan opnå 
medhold, kan den indgive klage til enhver 
kompetent myndighed, som anført i 
artikel 6, stk. 2, litra b).

Or. fr

Begrundelse

Der er grund til at frygte, at webstedsejerne ikke vil give spørgsmålet om tilgængelighed den 
nødvendige opmærksomhed, medmindre der foreligger en bindende mekanisme, som kan sikre 
gennemførelse af loven.

Ændringsforslag 169
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6b
Gennemførelses- og 

håndhævelsesforanstaltninger
Med henblik på anvendelsen af dette 
direktiv, særlig artikel 1, stk. 2, kan 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder, alt efter omstændighederne, 
bl.a. træffe de foranstaltninger, der er 
anført nedenfor:
a) for ethvert websted:
i) opfølgning på en klage over et websteds 
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manglende tilgængelighed inden for en 
rimelig tidsfrist
ii) udfyldelse af funktionen som 
ressourcecenter for offentlige organer og 
myndigheder
iii) undervisning af tjenestemænd og 
personale hos offentlige organer og 
myndigheder i tilgængelighed på 
websteder og webbaserede tjenester
iv) udstedelse af anbefalinger til 
gennemførelsen af dette direktiv
b) for ethvert websted, der ikke er fuldt 
tilgængeligt:
i) såfremt manglen på fuld tilgængelighed 
hører under dette direktivs 
anvendelsesområde, krav om, at webstedet 
bliver forsynet med passende, klart 
formulerede og let forståelige advarsler på 
de officielle sprog i den medlemsstat, hvor 
webstedet anvendes, om de barrierer for 
tilgængelighed, som webstedet kan 
indeholde.

Or. en

Ændringsforslag 170
Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til direktiv
Artikel 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6b
Gennemførelses- og 

håndhævelsesforanstaltninger
Med henblik på anvendelsen af dette 
direktiv, særlig artikel 1, stk. 2, kan 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder, alt efter omstændighederne, 
bl.a. træffe de foranstaltninger, der er 
anført nedenfor:
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a) for ethvert websted:
i) opfølgning på en klage over et websteds 
manglende tilgængelighed inden for en 
rimelig tidsfrist
ii) udfyldelse af funktionen som 
ressourcecenter for offentlige organer og 
myndigheder
iii) undervisning af tjenestemænd og 
personale hos offentlige organer og 
myndigheder i tilgængelighed på 
websteder og webbaserede tjenester
iv) udstedelse af anbefalinger til 
gennemførelsen af dette direktiv
b) for ethvert websted, der ikke er fuldt 
tilgængeligt:
i) såfremt manglen på fuld tilgængelighed 
hører under dette direktivs 
anvendelsesområde, krav om, at webstedet 
bliver forsynet med passende, klart 
formulerede og let forståelige advarsler på 
de officielle sprog i den medlemsstat, hvor 
webstedet anvendes, om de barrierer for 
tilgængelighed, som webstedet kan 
indeholde.

Or. en

Begrundelse

Without a binding enforcement mechanism, owners of websites will not pay the necessary 
attention to accessibility. There should be a focal point for both European citizens and 
website owners under the scope of this future legislation. Citizens could complain about 
inaccessibility of a specific website. Easily identifiable by public authorities, the enforcement 
mechanism should also become a resource centre for web-accessibility: it would accompany 
public authorities in implementing accessibility of their websites by, for instance, delivering 
documentation; it would also train civil servants and staff of public authorities on what web-
accessibility means and how it is achieved.

Ændringsforslag 171
Marian Harkin

Forslag til direktiv
Artikel 6 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6b
Gennemførelses- og 

håndhævelsesforanstaltninger
Med henblik på anvendelsen af dette 
direktiv kan medlemsstaternes kompetente 
myndigheder, alt efter omstændighederne, 
bl.a. træffe de foranstaltninger, der er 
anført nedenfor:
i) opfølgning på en klage over et websteds 
manglende tilgængelighed inden for en 
rimelig tidsfrist
ii) udfyldelse af funktionen som 
ressourcecenter for offentlige organer og 
myndigheder
iii) undervisning af tjenestemænd og 
personale hos offentlige organer og 
myndigheder i tilgængelighed på 
websteder og webbaserede tjenester
iv) udstedelse af anbefalinger til 
gennemførelsen af dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 172
Marian Harkin

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne overvåger løbende de 
berørte websteders overensstemmelse med 
kravene om webtilgængelighed efter den 
fremgangsmåde, der er fastlagt i medfør af 
stk. 4.

1. Medlemsstaterne overvåger løbende de 
berørte websteders overensstemmelse med 
kravene om webtilgængelighed efter den 
fremgangsmåde, der er fastlagt i medfør af 
stk. 4.

Til det formål udpeger hver medlemsstat 
en kompetent myndighed. Denne 
kompetente myndighed er ligeledes
ansvarlig for håndhævelsen af dette 
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direktiv og skal have de nødvendige 
ressourcer til at kunne udføre denne 
opgave. Disse kompetente myndigheder 
skal inddrage organisationer, der 
repræsenterer personer med handicap. 
Hver medlemsstat fastlægger disse 
myndigheders opgaver, beføjelser, 
organisation og samarbejdsordninger.
Medlemsstaterne orienterer 
Kommissionen om den udpegede 
kompetente myndighed senest den 30. juni 
2014.
Medlemsstaterne holder Kommissionen 
underrettet om relevante websteders 
overholdelse, og disse informationer skal 
være tilgængelige for offentligheden.

Or. en

Ændringsforslag 173
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz, Angelika 
Werthmann

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at 
informere brugerne eller andre 
interesseparter i tilgængelig form om 
muligheden for at indgive de i afsnit 1 
omhandlede klager til den udpegede 
kompetente myndighed. Der skal åbnes op 
for lettilgængelig indgivelse af klager.

Or. en

Ændringsforslag 174
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen nedsætter en 
arbejdsgruppe bestående af 
repræsentanter for Kommissionen og 
repræsentanter udpeget af 
medlemsstaterne, der mødes årligt med 
henblik på at drøfte resultaterne af 
overvågningen og udveksle bedste praksis 
vedrørende dette direktivs gennemførelse.
Arbejdsgruppen inddrager aktivt relevante 
interessenter, herunder personer med 
handicap og disses repræsentative 
organisationer.

Or. en

Ændringsforslag 175
Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen nedsætter en 
arbejdsgruppe bestående af 
repræsentanter for Kommissionen og 
repræsentanter udpeget af 
medlemsstaterne, der mødes årligt med 
henblik på at drøfte resultaterne af 
overvågningen og udveksle bedste praksis 
vedrørende dette direktivs gennemførelse.
Arbejdsgruppen inddrager aktivt relevante 
interessenter, herunder personer med 
handicap og disses repræsentative 
organisationer.

Or. en
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Begrundelse

Offentlige myndigheder på både europæisk og nationalt plan bør udnytte de erfaringer, der er 
høstet på dette område af personer med handicap og disses repræsentative organisationer, 
ved at inddrage disse i en arbejdsgruppe, der skal drøfte direktivets resultater. Inddragelsen 
af personer med handicap og disses repræsentative organisationer vil også være i 
overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, i FN's konvention om rettigheder for personer med 
handicap og vil fremme gennemførelsen af dette direktiv, idet de kan bekræfte, hvorvidt et 
websted er tilgængeligt fra et brugerperspektiv.

Ændringsforslag 176
Marian Harkin

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen kan nedsætte en 
arbejdsgruppe bestående af 
repræsentanter for Kommissionen og 
repræsentanter udpeget af 
medlemsstaterne, der mødes årligt med 
henblik på at drøfte resultaterne af 
overvågningen og udveksle bedste praksis 
vedrørende dette direktivs gennemførelse.
Arbejdsgruppen inddrager relevante 
interessenter, herunder personer med 
handicap og/eller disses repræsentative 
organisationer.

Or. en

Ændringsforslag 177
Claude Moraes

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen nedsætter en stående 
arbejdsgruppe, der overvåger 
gennemførelsen af dette direktiv og 
udveksler bedste praksis. Arbejdsgruppen 
bør bestå af repræsentanter udpeget af 
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medlemsstaterne samt repræsentanter fra 
Kommissionen og fra civilsamfundet.

Or. en

Ændringsforslag 178
Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ved gennemførelsesretsakter fastlægger 
Kommissionen en fremgangsmåde for 
overvågning af de berørte websteders 
overensstemmelse med kravene om 
webtilgængelighed, jf. artikel 3. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 9, stk. 3.
Fremgangsmåden offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende.

4. Ved gennemførelsesretsakter fastlægger 
Kommissionen en fremgangsmåde for 
overvågning af de berørte websteders 
overensstemmelse med kravene om 
webtilgængelighed, jf. artikel 3. Denne 
fremgangsmåde skal være gennemsigtig, 
overførbar, sammenlignelig og 
reproducerbar, og den skal fastlægges i 
tæt samråd med relevante interesseparter i 
industrien og civilsamfundet, herunder 
navnlig organisationer, der repræsenterer 
personer med handicap. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 9, stk. 3.
Fremgangsmåden offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende senest et år 
efter direktivets vedtagelse.

Or. en

Begrundelse

Da det haster at få gjort websteder tilgængelige, bør den fremgangsmåde, der anvendes til 
overvågning af, hvorvidt kravene til webtilgængelighed overholdes, ikke fremlægges senere 
end et år efter vedtagelsen af dette direktiv. Derudover vil inddragelse af relevante 
interesseparter, herunder personer med handicap og disses repræsentative organisationer, i 
udviklingen af denne fremgangsmåde sikre et højt niveau af tillid til den efterfølgende 
overvågning.

Ændringsforslag 179
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ved gennemførelsesretsakter fastlægger 
Kommissionen en fremgangsmåde for 
overvågning af de berørte websteders 
overensstemmelse med kravene om 
webtilgængelighed, jf. artikel 3. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 9, stk. 3.
Fremgangsmåden offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende.

4. Ved gennemførelsesretsakter fastlægger 
Kommissionen en fremgangsmåde for 
overvågning af de berørte websteders 
overensstemmelse med kravene om 
webtilgængelighed, jf. artikel 3. Denne 
fremgangsmåde skal være gennemsigtig, 
overførbar, sammenlignelig og 
reproducerbar, og den skal fastlægges i 
tæt samråd med relevante interesseparter i 
industrien og civilsamfundet, herunder 
navnlig organisationer, der repræsenterer 
personer med handicap. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 9, stk. 3.
Fremgangsmåden offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende senest et år 
efter direktivets vedtagelse.

Or. en

Ændringsforslag 180
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ved gennemførelsesretsakter fastlægger 
Kommissionen en fremgangsmåde for 
overvågning af de berørte websteders 
overensstemmelse med kravene om 
webtilgængelighed, jf. artikel 3. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 9, stk. 3.
Fremgangsmåden offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende.

4. Ved gennemførelsesretsakter fastlægger 
Kommissionen en fremgangsmåde for 
overvågning af de berørte websteders 
overensstemmelse med kravene om 
webtilgængelighed, jf. artikel 3. Denne 
fremgangsmåde skal være gennemsigtig, 
overførbar, sammenlignelig og 
reproducerbar, og den skal fastlægges i 
tæt samråd med relevante interesseparter i 
industrien og civilsamfundet, herunder 
navnlig organisationer, der repræsenterer 
personer med handicap. Disse 
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gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 9, stk. 3.
Fremgangsmåden offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende senest et år 
efter direktivets vedtagelse.

Or. en

Ændringsforslag 181
Marian Harkin

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ved gennemførelsesretsakter fastlægger 
Kommissionen en fremgangsmåde for 
overvågning af de berørte websteders 
overensstemmelse med kravene om 
webtilgængelighed, jf. artikel 3. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 9, stk. 3.
Fremgangsmåden offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende.

4. Ved gennemførelsesretsakter fastlægger 
Kommissionen en fremgangsmåde for 
overvågning af de berørte websteders 
overensstemmelse med kravene om 
webtilgængelighed, jf. artikel 3. Denne 
fremgangsmåde skal være gennemsigtig, 
overførbar og sammenlignelig, og den 
skal fastlægges i tæt samråd med 
relevante organisationer, der 
repræsenterer personer med handicap.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 9, 
stk. 3. Fremgangsmåden offentliggøres i 
Den Europæiske Unions Tidende.

Or. en

Ændringsforslag 182
Adam Bielan

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ved gennemførelsesretsakter fastlægger 
Kommissionen en fremgangsmåde for 
overvågning af de berørte websteders 

4. Ved gennemførelsesretsakter fastlægger 
Kommissionen en fremgangsmåde for 
overvågning af de berørte websteders 
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overensstemmelse med kravene om 
webtilgængelighed, jf. artikel 3. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 9, stk. 3.
Fremgangsmåden offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende.

overensstemmelse med kravene om 
webtilgængelighed, jf. artikel 3. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 5 i 
forordning (EU) nr. 182/2011.
Fremgangsmåden offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Or. en

Ændringsforslag 183
Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 5 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) i overensstemmelse med videnskabelig 
fremgangsmåde, som kombinerer 
ekspertanalyse med brugeroplevelse, 
herunder oplevelsen hos brugere med 
handicap.

Or. en

Ændringsforslag 184
Adam Bielan

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Ordningerne vedrørende 
medlemsstaternes rapportering til 
Kommissionen fastlægges af 
Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 9, stk. 2.

6. Ordningerne vedrørende 
medlemsstaternes rapportering til 
Kommissionen fastlægges af 
Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 4 i 
forordning (EU) nr. 182/2011.

Or. en
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Ændringsforslag 185
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Medlemsstaterne er forpligtede til at 
offentliggøre listen over websteder for 
offentlige organer, hvortil der ikke er 
handicapadgang, og gøre disse 
lettilgængelige.

Or. es

Ændringsforslag 186
Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Rapport

1. Medlemsstaterne aflægger hvert andet 
år rapport til Kommissionen om resultatet 
af den overvågning, der er foretaget i 
overensstemmelse med artikel 7, herunder 
med hensyn til måleresultater og, hvis det 
er relevant, listen over de websteder, der 
er omhandlet i artikel 1, stk. 3. Denne 
rapport offentliggøres i lettilgængelige 
formater.
2. Denne rapport omfatter desuden de 
foranstaltninger, der er gennemført i 
henhold til artikel 6, herunder mulige 
generelle konklusioner, som de relevante 
kompetente myndigheder har draget på 
grundlag af overvågningen.
3. Ordningerne vedrørende 
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medlemsstaternes rapportering til 
Kommissionen fastlægges af 
Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
rådgivningsproceduren, jf. artikel 9, 
stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 187
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Handicappede og de personer, der 
repræsenterer dem, skal inddrages i 
forbindelse med alle nye krav til 
webtilgængelighed, som anført i artikel 3, 
stk. 1.

Or. fr

Ændringsforslag 188
Adam Bielan

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 4 i forordning (EU) nr. 
182/2011.

udgår

Or. en

Begrundelse

Henvisningen er flyttet til artikel 7.
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Ændringsforslag 189
Adam Bielan

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 
182/2011.

udgår

Or. en

Begrundelse

Henvisningen er flyttet til artikel 7.

Ændringsforslag 190
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den
30. juni 2014. De tilsender straks 
Kommissionen disse love og 
bestemmelser. Lovene og bestemmelserne 
skal ved vedtagelsen indeholde en 
henvisning til dette direktiv eller skal ved 
offentliggørelsen ledsages af en sådan 
henvisning. De nærmere regler for 
henvisningen fastsættes af 
medlemsstaterne.

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den
31. december 2015. De tilsender straks 
Kommissionen disse love og 
bestemmelser. Lovene og bestemmelserne 
skal ved vedtagelsen indeholde en 
henvisning til dette direktiv eller skal ved 
offentliggørelsen ledsages af en sådan 
henvisning. De nærmere regler for 
henvisningen fastsættes af 
medlemsstaterne.

Or. es
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Ændringsforslag 191
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne anvender de i artikel 
3, stk. 1, omhandlede foranstaltninger i 
overensstemmelse med deres 
administrative, institutionelle og 
lovgivningsmæssige rammer for alle 
websteder, der:
a) tilhører offentlige organer på nationalt 
niveau, senest den 31. december 2015
b) tilhører offentlige organer på regionalt 
niveau eller byer med mere end 100 000 
indbyggere, senest den 31. december 2016
c) tilhører offentlige organer på lokalt 
niveau med færre end 100 000 
indbyggere, senest den 31. december 2017
d) drives af enheder, som tilbyder 
grundlæggende tjenesteydelser til 
offentligheden, senest den 31. december 
2017; de typer websteder, der er berørt 
heraf, er fastlagt i bilaget.

Or. es

Ændringsforslag 192
Claude Moraes

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne anvender de i artikel 
3, stk. 1, omhandlede foranstaltninger på 
alle nye websteder eller websteder, der 
bliver omstruktureret, fra afslutningen af 
dette direktivs gennemførelsesperiode.
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Or. en

Ændringsforslag 193
Claude Moraes

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne anvender de i artikel 
3, stk. 1, omhandlede foranstaltninger på 
alle eksisterende websteder senest den 30. 
juni 2016.

Or. en

Ændringsforslag 194
Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis artikel 3, stk. 3, bringes i 
anvendelse, tilføjer medlemsstaterne en 
erklæring, der informerer webstedets 
brugere om, hvilken del af webstedet der 
endnu ikke er tilgængelig, samt grunden 
hertil. Medlemsstaterne giver ligeledes 
Kommissionen oplysning herom. 

Or. en

Ændringsforslag 195
Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne anvender de i artikel 
3, stk. 1, omhandlede foranstaltninger i 
overensstemmelse med deres 
administrative, institutionelle og retlige 
rammer på alle nye websteder, der tilhører 
offentlige organer, når dette direktiv 
træder i kraft, samt på alle websteder:
a) der tilhører offentlige organer på 
nationalt og føderalt niveau, senest den 
31. december 2015
b) der tilhører offentlige organer på 
regionalt niveau eller henvender sig til 
bycentre med mere end 100 000 
indbyggere, senest den 31. december 2016
c) der tilhører offentlige organer på lokalt 
niveau, senest den 31. december 2017
d) der drives af enheder, som tilbyder 
tjenesteydelser af almen interesse til 
offentligheden, senest den 31. december 
2017; de typer websteder, der er berørt 
heraf, er fastlagt i bilaget.

Or. en

Begrundelse

The gradual transposition can be improved by adding a specification concerning new public 
sector bodies’ websites, which must be accessible from the beginning since, in addition, it 
would be more cost efficient and effective than retrofitting to make them accessible.Moreover, 
instead of referring to “local level”, it would be more appropriate to delimit the public sector 
bodies’ websites according to the number of citizens that they target, otherwise the websites 
of cities like Paris or London will not be accessible until 2017.This distinction can be based 
on the study “Cities in Europe. The new OECD-EC definition”, issued by the DG for 
Regional and Urban Policy in 2012 (available at 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/focus/2012_01_city.pdf), which 
establishes as small urban centres those between 50.000 and 100.000 citizens. Therefore, 
those with a population over 100.000 should be included in the regional level deadline.

Ændringsforslag 196
Rafał Trzaskowski
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Forslag til direktiv
Artikel 11 

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 to år
efter dets ikrafttræden og skal 
offentliggøre resultaterne af denne 
vurdering.

Or. en

Ændringsforslag 197
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Bilag – underoverskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(jf. artikel 1, stk. 2) (jf. artikel 1, stk. 2, litra a))

Or. fr

Ændringsforslag 198
Claude Moraes

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Nationale, regionale og administrative 
tjenester: retsattester, personlige 
dokumenter, politianmeldelse, juridisk 
bistand, valg, onlinetjenester til 
tvistbilæggelse

Or. en

Ændringsforslag 199
Claude Moraes
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Forslag til direktiv
Bilag – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Sociale tjenesteydelser af almen 
interesse: social sikring, beskæftigelses-
og uddannelsesydelser, social 
boliganvisning, børnepasning, 
langtidspleje, sociale bistandsydelser

Or. en

Ændringsforslag 200
Adam Bielan

Forslag til direktiv
Bilag – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Brugen af kolon kunne betyde, at punktet er begrænset til de efterfølgende eksempler. Med 
anvendelsen af "f.eks." opfattes det efterfølgende som en retningslinje, der ikke er eksklusiv.

Ændringsforslag 201
Claude Moraes

Forslag til direktiv
Bilag – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Netværkstjenester: gas, elektricitet, 
vand, posttjenester, telekommunikation
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Or. en

Ændringsforslag 202
Adam Bielan

Forslag til direktiv
Bilag – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) Personlige dokumenter: rejsepas, 
kørekort

4) Personlige dokumenter, f.eks. rejsepas, 
kørekort

Or. en

Begrundelse

Brugen af kolon kunne betyde, at punktet er begrænset til de efterfølgende eksempler. Med 
anvendelsen af "f.eks." opfattes det efterfølgende som en retningslinje, der ikke er eksklusiv.

Ændringsforslag 203
Claude Moraes

Forslag til direktiv
Bilag – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) Transportrelaterede tjenesteydelser

Or. en

Ændringsforslag 204
Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til direktiv
Bilag – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) Uddannelse på primærtrinnet og 
sekundærtrinnet, højere uddannelse og 
livslang læring samt kurser og aktiviteter 
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udbudt uden for uddannelsessystemet af 
offentlige institutioner

Or. en

Begrundelse

På grund af denne lovgivnings vigtighed skal tjenesteydelser af almen interesse såsom 
uddannelse omfattes af direktivets anvendelsesområde. Også i dette tilfælde er det nødvendigt 
at anlægge en holistisk tilgang til denne vigtige tjenesteydelse.

Ændringsforslag 205
Claude Moraes

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a) Bank- og forsikringstjenester

Or. en

Ændringsforslag 206
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Bilag – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) Tilmelding til universiteter og højere 
læreanstalter

10) Uddannelse på primær- og 
sekundærtrinnet, videregående 
uddannelser og voksenuddannelse

Or. es

Ændringsforslag 207
Claude Moraes

Forslag til direktiv
Bilag – nr. 10
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) Tilmelding til universiteter og højere 
læreanstalter

10) Tilmelding til primær uddannelse, 
sekundær uddannelse, universiteter og 
højere læreanstalter samt livslang læring

Or. en

Ændringsforslag 208
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Bilag – nr. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a) Tilmelding til udvælgelsesprøver 
med henblik på stillinger inden for den 
offentlige sektor

Or. fr

Ændringsforslag 209
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Bilag – nr. 10 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10b) Tilmelding til afsluttende eksaminer 
ved uddannelsesinstitutioner på 
sekundærniveau

Or. fr

Ændringsforslag 210
Claude Moraes

Forslag til direktiv
Bilag – nr. 11
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

11) Anmeldelse af flytning 11) Bolig og anmeldelse af flytning

Or. en

Ændringsforslag 211
Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til direktiv
Bilag – nr. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a) Turistkontorers 
informationstjenester

Or. en

Begrundelse

For at fremme den frie bevægelighed i Europa er det vigtigt at give adgang til alle 
informationstjenester, som stilles til rådighed af turistkontorer på deres websteder.

Ændringsforslag 212
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Bilag – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) Sundhedsrelaterede ydelser: interaktiv 
rådgivning om, hvilke tjenester der
tilbydes, onlinetjenester for patienter, 
aftaler

12) Sundhedsrelaterede ydelser

Or. es

Ændringsforslag 213
Claude Moraes
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Forslag til direktiv
Bilag – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) Sundhedsrelaterede ydelser: interaktiv 
rådgivning om, hvilke tjenester der
tilbydes, onlinetjenester for patienter, 
aftaler

12) Sundhedsrelaterede ydelser: herunder 
adgang til elektroniske patientjournaler,
interaktiv rådgivning om, hvilke tjenester 
der tilbydes, onlinetjenester for patienter, 
aftaler

Or. en

Ændringsforslag 214
Adam Bielan

Forslag til direktiv
Bilag – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) Sundhedsrelaterede ydelser: interaktiv 
rådgivning om, hvilke tjenester der
tilbydes, onlinetjenester for patienter, 
aftaler

12) Sundhedsrelaterede ydelser, f.eks.
interaktiv rådgivning om, hvilke tjenester 
der tilbydes, onlinetjenester for patienter, 
aftaler

Or. en

Begrundelse

Brugen af kolon kunne betyde, at punktet er begrænset til de efterfølgende eksempler. Med 
anvendelsen af "f.eks." opfattes det efterfølgende som en retningslinje, der ikke er eksklusiv.

Ændringsforslag 215
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12a) Gas, varme, elektricitet, 
vandforsyning
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Or. es

Ændringsforslag 216
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12a) Gas-, varme-, elektricitets-, 
vandforsyning

Or. en

Ændringsforslag 217
Rosa Estaràs Ferragut

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12a) Kulturelle og videnskabelige 
enheders websteder

Or. en

Begrundelse

Kultur og viden skal også være tilgængelige. Derfor skal alt indhold og alle onlinetjenester, 
der tilbydes af enheder såsom biblioteker, museer, teatre osv., omfattes af dette bilag.

Ændringsforslag 218
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Bilag – nr. 12 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

12a) Grundlæggende medie- og 
informationstjenester (f.eks. onlineaviser, 
mediateker ...)

Or. de

Ændringsforslag 219
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12b) Transportrelaterede tjenesteydelser

Or. es

Ændringsforslag 220
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12b) Transportrelaterede offentlige 
tjenesteydelser

Or. en

Ændringsforslag 221
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Bilag – nr. 12 c (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

12c) Posttjenester

Or. es

Ændringsforslag 222
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12c) Uddannelse på primærtrinnet og 
sekundærtrinnet, højere uddannelse og 
livslang læring samt kurser og aktiviteter 
udbudt uden for uddannelsessystemet af 
offentlige institutioner

Or. en

Ændringsforslag 223
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12c) Grundlæggende banktjenester og 
forsikringstjenester (som f.eks. en 
grundlæggende betalingskonto, forsikring 
af indbo og ejendom, livsforsikring eller 
sygeforsikring)

Or. en
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Ændringsforslag 224
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Bilag – nr. 12 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12d) Netværk og tjenester inden for 
elektronisk kommunikation

Or. es

Ændringsforslag 225
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Forslag til direktiv
Bilag – nr. 12 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12d) Posttjenester

Or. en

Ændringsforslag 226
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Forslag til direktiv
Bilag – nr. 12 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12e) Uddannelsestjenester på 
primærtrinnet, sekundærtrinnet og inden 
for højere uddannelse

Or. en
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Ændringsforslag 227
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Bilag – nr. 12 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12e) Grundlæggende banktjenester og 
forsikringstjenester (som f.eks. en 
grundlæggende betalingskonto, forsikring 
af indbo og ejendom, livsforsikring eller 
sygeforsikring)

Or. es

Ændringsforslag 228
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Bilag – nr. 12 f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12f) Retssystemer og supplerende sociale 
sikringsordninger, som er organiseret på 
forskellig vis (gensidige eller 
erhvervsrelaterede ordninger), og som 
dækker de største risici (risici forbundet 
med sygdom, alderdom, arbejdsulykker, 
arbejdsløshed, pension og handicap)

Or. es

Ændringsforslag 229
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Forslag til direktiv
Bilag – nr. 12 f (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

12f) Lovpligtige og supplerende sociale 
sikringsordninger, som er organiseret på 
forskellig vis (gensidige eller 
erhvervsrelaterede ordninger), og som 
dækker de væsentligste risici, såsom risici 
forbundet med sygdom, alderdom, 
arbejdsulykker, arbejdsløshed, pension og 
handicap. 7) Børnepasningsordninger

Or. en

Ændringsforslag 230
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Bilag – nr. 12 g (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12g) Børnepasningsordninger

Or. es

Ændringsforslag 231
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Forslag til direktiv
Bilag – nr. 12 g (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12g) Information til offentligheden

Or. en

Ændringsforslag 232
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Forslag til direktiv
Bilag – nr. 12 h (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12h) Andre grundlæggende 
tjenesteydelser, som offentligheden 
tildeles direkte for at lette den sociale 
inddragelse og sikre de grundlæggende 
rettigheder (f.eks. bistandstjenester til 
personer, der står over for personlige 
kriser, f.eks. gæld eller arbejdsløshed, 
reintegrations- eller 
rehabiliteringstjenester og sociale 
boligtjenester for ugunstigt stillede 
borgere eller socialt mindre gunstigt 
stillede grupper)

Or. es

Ændringsforslag 233
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Forslag til direktiv
Bilag – nr. 12 h (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12h) 112-alarmtjenester

Or. en

Ændringsforslag 234
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Forslag til direktiv
Bilag – nr. 12 i (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

12i) Offentlig uddannelse

Or. en

Ændringsforslag 235
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Bilag – nr. 12 i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12i) Lokale, regionale, nationale og 
europæiske valg

Or. es

Ændringsforslag 236
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Bilag – nr. 12 j (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12j) Sociale netværk

Or. es

Ændringsforslag 237
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Forslag til direktiv
Bilag – nr. 12 j (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

12j) Kulturelle aktiviteter

Or. en

Ændringsforslag 238
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Bilag – nr. 12 k (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12k) Kulturelle aktiviteter og kulturcentre

Or. es

Ændringsforslag 239
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Bilag – nr. 12 l (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12l) Informations- og turistbureauer

Or. es

Ændringsforslag 240
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Bilag I a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Typer af websteder for udbydere af 
tjenesteydelser af almen interesse
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(jf. artikel 1, stk. 2, litra b))
1) Transporttjenester
2) Posttjenester
3) Informationstjenester om valgprocesser
4) Energiforsyningstjenester
5) Kommunikationstjenester
6) Basale bankserviceydelser
7) Sundhedstjenester

Or. fr


