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Ändringsförslag 55
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS DIREKTIV

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS DIREKTIV

om tillgängligheten till offentliga 
myndigheters webbplatser

om tillgängligheten till webbplatser som 
drivs av offentliga myndigheter och av 
leverantörer av tjänster av allmänt
intresse (Text av betydelse för EES)

Or. fr

Motivering

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".

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

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

och tjänster som är nödvändiga för 
allmänheten. I detta sammanhang är 
säkerheten vid översändandet av 
information och skyddet av 
personuppgifter av stor betydelse.

Or. en

Ändringsförslag 57
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(2) Webbtillgänglighet handlar om de 
principer och den teknik som ska iakttas 
när man bygger webbplatser, i syfte att 
göra webbplatsernas innehåll tillgängligt 
för alla användare, särskilt dem med 
funktionella begränsningar, inbegripet 
personer med funktionsnedsättning. 
Webbplatsernas innehåll omfattar såväl 
text som icke-textuell information samt 
nedladdning av blanketter och 
tvåvägsinteraktion, dvs. behandling av 
digitala blanketter, autentisering och 
transaktioner såsom ärendehantering och 
betalningar. Riktlinjerna i detta direktiv 
måste i vart fall vara tillämpliga på hela 
webbplatsen där tjänsten erbjuds och inte 
bara på tjänsten. Applikationerna till 
smarta mobiltelefoner och läsplattor som 
innehåller tjänster som de offentliga 
myndigheternas webbplatser har tagit 
fram måste uttryckligen omfattas av detta 
direktiv.

Or. es

Ändringsförslag 58
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Angelika Werthmann
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Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(2) Webbtillgänglighet handlar om de 
principer och den teknik som ska iakttas 
när man bygger webbplatser, i syfte att 
göra webbplatsernas innehåll tillgängligt 
för alla användare, inbegripet personer med 
funktionsnedsättning och äldre.

Or. en

Ändringsförslag 59
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 60
Claude Moraes

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Denna webbtillgänglighet, framför 
allt ett åtagande om att samtliga av den 
offentliga sektorns webbplatser skulle 
vara tillgängliga senast 2010, 
behandlades i 2006 års 
EU-ministerförklaring från Riga om ett 
informationssamhälle för alla.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 62
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) I kommissionens handlingsplan för 
e-förvaltning 2011-2015 uppmanas till 
åtgärder för att utveckla 
e-förvaltningstjänster som garanterar 
integration och tillgänglighet. År 2006 
enades medlemsstaterna i den så kallade 
Rigadeklarationen om att förbättra 
tillgängligheten till offentliga 
myndigheters webbplatser.

Or. es

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

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(4) I sitt meddelande En digital agenda för 
Europa, ett Europa 2020-initiativ,
meddelade kommissionen att den 
offentliga sektorns webbplatser bör vara 
helt tillgängliga senast 2015.

Or. en
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Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Genom att ratificera Förenta 
nationernas konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning (nedan 
kallad FN-konventionen) har en majoritet 
av medlemsstaterna samt unionen, genom 
ingående av konventionen, åtagit sig att 
”säkerställa att personer med 
funktionsnedsättning får tillgång på lika 
villkor som andra till [bland annat] 
informations- och kommunikationsteknik” 
samt ”vidta ändamålsenliga åtgärder för att 
[…] främja tillgång för personer med 
funktionsnedsättning till ny informations-
och kommunikationsteknik och nya 

(6) Genom att ratificera Förenta 
nationernas konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning (nedan 
kallad FN-konventionen) har en majoritet 
av medlemsstaterna samt unionen, genom 
ingående av konventionen, åtagit sig att 
”säkerställa att personer med 
funktionsnedsättning får tillgång på lika 
villkor som andra till [bland annat] 
informations- och kommunikationsteknik” 
samt ”vidta ändamålsenliga åtgärder för att 
[…] främja tillgång för personer med 
funktionsnedsättning till ny informations-
och kommunikationsteknik och nya 
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system, däribland internet.” system, teckenspråk, däribland internet.”

Or. en

Ändringsförslag 66
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Universell utformning bör vara en 
utgångspunkt för ny teknik och detta 
begrepp bör i detta sammanhang 
definieras som sådan utformning av 
produkter, miljöer, program och tjänster 
att de ska kunna användas av alla i 
största möjliga utsträckning utan behov 
av anpassning eller specialutformning1.
__________________
1 Artikel 2 i FN:s konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) EU:s handikappstrategi 2010–2020 
bygger på FN-konventionen och innehåller 
åtgärder inom flera prioriterade områden, 
inbegripet webbtillgänglighet, vilka syftar 
till att ”skapa tillgänglighet till varor, 
tjänster (även offentliga tjänster) och 

(7) EU:s handikappstrategi 2010–2020 
syftar till att undanröja hindren för 
jämlikt deltagande i samhället för 
personer med funktionsnedsättning. Den
bygger på FN-konventionen och innehåller 
åtgärder inom flera prioriterade områden, 
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hjälpmedel för människor med 
funktionsnedsättning”.

inbegripet webbtillgänglighet, vilka syftar 
till att ”skapa tillgänglighet till varor, 
tjänster (även offentliga tjänster) och 
hjälpmedel för människor med 
funktionsnedsättning”.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) I Europaparlamentets resolution av 
den 25 oktober 2011 om rörlighet och 
integrering av personer med 
funktionsnedsättning och 
EU:s handikappstrategi 2010–20201

betonas att innovativa och 
kunskapsbaserade ekonomier inte kan 
utvecklas om inte innehåll och 
utformningar görs tillgängliga för 
personer med funktionsnedsättning, och 
att föreskrifter om detta måste finnas i 
bindande lagstiftning. Det behövs till 
exempel tillgängliga webbplatser för gravt 
synskadade samt textat innehåll för 
hörselskadade personer, inbegripet 
massmedietjänster och internettjänster, 
för personer som använder teckenspråk, 
tillsammans med appar, taktila 
hjälpmedel och talhjälpmedel i offentliga 
medier.
__________________
1 EUT C 131 E, 8.5.2013, s. 9.

Or. en
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Ändringsförslag 69
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(9) Den snabbväxande marknaden för 
webbtillgänglighet omfattar en rad olika 
ekonomiska aktörer såsom de som 
utvecklar webbplatser eller 
mjukvaruverktyg för att skapa, underhålla 
och testa webbsidor, de som utvecklar 
användarprogram såsom webbläsare och 
hjälpmedel samt de som genomför 
certifieringstjänster eller tillhandahåller 
utbildning. Nämnas bör i detta hänseende 
hur viktiga de insatser är som gjorts inom 
ramen för den breda koalitionen för 
digitala arbetstillfällen, som är en 



PE514.740v01-00 12/98 AM\941519SV.doc

SV

uppföljning av sysselsättningspaketet, 
inriktar sig på specialister inom IKT och 
syftar till att minska 
kompetensunderskotten, också i fråga om 
digital kompetens och arbetsfärdigheter, 
inom IKT-sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 71
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 72
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) En tillnärmning av de nationella 
åtgärderna på unionsnivå, grundad på en 
överenskommelse om tillgänglighetskraven 

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

avseende offentliga myndigheters 
webbplatser, är nödvändig för att få ett slut 
på fragmenteringen. Det skulle minska 
osäkerheten för webbutvecklarna och 
skulle främja interoperabiliteten. 
Medlemsstaterna bör verka för att 
ändamålsenliga och samverkande
tillgänglighetskrav används när 
webbplatsinnehåll upphandlas.
Teknikneutrala tillgänglighetskrav 
hämmar inte innovationer, utan kanske 
rent av stimulerar dem.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Medborgarna bör få bättre tillgång till 
offentliga sektorns onlinetjänster och bör 
erhålla tjänster och information som gör 
det lättare för dem att åtnjuta sina 
rättigheter i hela unionen, särskilt rätten att 
fritt röra sig och bosätta sig inom unionens 
territorium samt friheten att etablera sig 
och tillhandahålla tjänster.

(15) Medborgarna bör få bättre tillgång till 
offentliga sektorns onlinetjänster och bör 
erhålla tjänster och information som 
underlättar deras vardag och gör det 
lättare för dem att åtnjuta sina rättigheter i 
hela unionen, särskilt rätten att fritt röra sig 
och bosätta sig inom unionens territorium 
samt friheten att etablera sig och 
tillhandahålla tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 74
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Onlinetjänster intar en allt viktigare 
plats i vårt samhälle. Internet är ett viktigt 
instrument för tillgången till information, 
bildning och deltagande i samhället. Med 
tanke på den sociala integrationen måste 
det därför för alla människor finnas 
tillgänglighet till offentliga myndigheters 
webbplatser, samt till webbplatser som 
tillhandahåller grundläggande tjänster av
allmänt intresse, t.ex. viktiga nyhetssidor 
och mediotek, banktjänster (”online 
banking”), information och tjänster från 
intressegrupper.

Or. de

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 76
Claude Moraes

Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Kraven om webbtillgänglighet bör 
genomföras enligt principen om design 
för alla i stället för att separat, 
specialiserad eller anpassad design 
utvecklas, och produkter, miljöer, 
program och tjänster bör i möjligaste mån 
utformas så att alla kan använda dem, i 
enlighet med artikel 9 i FN:s konvention 
om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(18) Som det betonas i den digitala 
agendan för Europa bör de offentliga 
organen satsa på att främja marknader för 
onlineinnehåll. Förvaltningar kan främja 
innehållsmarknader genom att göra 
information från den offentliga sektorn 
tillgänglig enligt öppet redovisade, 
effektiva och icke-diskriminerande villkor. 
Det här är en viktig källa till potentiell 
tillväxt för innovativa onlinetjänster. 
Utöver detta ska nya och innovativa 
pilotprojekt användas för detta ändamål, 
till exempel från och med 2013 inom 
området teckenspråk på grundval av 
Europaparlamentets finansieringsbeslut 
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av den 6 juni 2013 om att budgetera 
medel på 750 000 euro för 
vidareutveckling. 

Or. en

Ändringsförslag 78
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Det är viktigt att alla berörda parter 
fritt och gratis kan fortsätta att ha tillgång 
till relevanta bestämmelser och att 
ansvaret för tillämpningen och 
kommande utveckling av dessa 
bestämmelser inte bara faller på 
normerande organ och kommersiella 
operatörer.

Or. es

Ändringsförslag 79
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Direktivet bör syfta till att säkerställa 
att vissa typer av webbplatser som drivs av 
offentliga myndigheter och är nödvändiga 
för allmänheten görs tillgängliga i enlighet 
med gemensamma krav. Sådana typer av 
webbplatser identifierades i samband med 
benchmarkingen av e-förvaltningen 2001 
och har använts som grund för 
förteckningen i bilagan.

(19) Direktivet bör syfta till att säkerställa 
att vissa typer av webbplatser som drivs av 
offentliga myndigheter och av vissa 
leverantörer av tjänster av allmänt
intresse som är nödvändiga för 
allmänheten görs tillgängliga i enlighet 
med gemensamma krav. Sådana typer av 
webbplatser identifierades i samband med 
benchmarkingen av e-förvaltningen 2001 
och har använts som grund för 
förteckningen i bilagan.

Or. fr
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Ändringsförslag 80
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Direktivet bör syfta till att säkerställa 
att vissa typer av webbplatser som drivs av 
offentliga myndigheter och är nödvändiga 
för allmänheten görs tillgängliga i enlighet 
med gemensamma krav. Sådana typer av 
webbplatser identifierades i samband med 
benchmarkingen av e-förvaltningen 2001 
och har använts som grund för 
förteckningen i bilagan.

(19) Direktivet bör syfta till att säkerställa 
att vissa typer av webbplatser som drivs av 
offentliga myndigheter och är nödvändiga 
för allmänheten görs tillgängliga i enlighet 
med gemensamma krav. Sådana typer av 
webbplatser identifierades i samband med 
benchmarkingen av e-förvaltningen 2001 
och har använts som grund för 
förteckningen i bilagan. Tidsfristerna för 
att uppfylla villkoren i direktivet måste 
vara gradvisa för att kunna utöka 
tillämpningsområdet till de offentliga 
myndigheters webbplatser som erbjuder 
tjänster direkt till medborgarna.

Or. es

Ändringsförslag 81
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) I detta direktiv fastställs krav om 
webbtillgänglighet för vissa typer av 
webbplatser som drivs av offentliga 
myndigheter. För att underlätta för de 
berörda webbplatserna att uppnå 
överensstämmelse med dessa krav bör 
överensstämmelse förutsättas för de 
berörda webbplatser som överensstämmer 
med harmoniserade standarder som tas 
fram och offentliggörs i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 

(20) I detta direktiv fastställs krav om 
webbtillgänglighet för vissa typer av 
webbplatser som drivs av offentliga 
myndigheter och av vissa leverantörer av 
tjänster av allmänt intresse. För att 
underlätta för de berörda webbplatserna att 
uppnå överensstämmelse med dessa krav 
bör överensstämmelse förutsättas för de 
berörda webbplatser som överensstämmer 
med harmoniserade standarder som tas 
fram och offentliggörs i enlighet med 
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(EU) nr 1025/2012 om europeisk 
standardisering och om ändring av rådets 
direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt 
av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 
97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 
2007/23/EG, 2009/23/EG och 
2009/105/EG samt om upphävande av 
rådets beslut 87/95/EEG och 
Europaparlamentets och rådets 
beslut 1673/2006/EG och som innehåller 
detaljerade tekniska specifikationer för 
dessa krav. Enligt den förordningen ska 
medlemsstaterna och Europaparlamentet 
kunna invända mot de harmoniserade 
standarder som de anser inte helt uppfylla 
de krav om webbtillgänglighet som 
fastställs i detta direktiv.

Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1025/2012 om europeisk 
standardisering och om ändring av rådets 
direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt 
av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 
97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 
2007/23/EG, 2009/23/EG och 
2009/105/EG samt om upphävande av 
rådets beslut 87/95/EEG och 
Europaparlamentets och rådets 
beslut 1673/2006/EG och som innehåller 
detaljerade tekniska specifikationer för 
dessa krav. Enligt den förordningen ska 
medlemsstaterna och Europaparlamentet 
kunna invända mot de harmoniserade 
standarder som de anser inte helt uppfylla 
de krav om webbtillgänglighet som 
fastställs i detta direktiv.

Or. fr

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Kommissionen har redan utfärdat ett 
mandat (M/376) för de europeiska 
standardiseringsorganen att utveckla en 
europeisk standard som specificerar 
funktionella tillgänglighetskrav för 
IKT-produkter och -tjänster, inbegripet 
webbinnehåll, som kan användas vid 
offentlig upphandling och även för andra 
syften, såsom upphandling i den privata 
sektorn. För att uppnå detta måste de 
europeiska standardiseringsorganen 
etablera ett nära samarbete med relevanta 
forum och konsortier för 
branschstandarder, däribland World Wide 

(21) Kommissionen har redan utfärdat ett 
mandat (M/376) för de europeiska 
standardiseringsorganen att utveckla en 
europeisk standard som specificerar 
funktionella tillgänglighetskrav för 
IKT-produkter och -tjänster, inbegripet 
webbinnehåll, som kan användas vid 
offentlig upphandling och även för andra 
syften, såsom upphandling i den privata 
sektorn. För att uppnå detta måste de 
europeiska standardiseringsorganen 
etablera ett nära samarbete med relevanta
forum och konsortier för 
branschstandarder, däribland World Wide 
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Web Consortium (W3C/WAI). Det bör tas 
fram en harmoniserad standard som kan 
ligga till grund för förutsatt 
överensstämmelse med de krav om 
webbtillgänglighet som anges i detta 
direktiv, som bygger på resultaten av detta 
arbete.

Web Consortium (W3C/WAI). Det bör tas 
fram en harmoniserad standard som kan 
ligga till grund för förutsatt 
överensstämmelse med de krav om 
webbtillgänglighet som anges i detta 
direktiv, som bygger på resultaten av detta 
arbete. Det bör erinras om att enligt rådets 
lägesrapport av den 24 maj 2013 har 
23 medlemsstater redan utarbetat sina 
nationella riktlinjer och standarder för 
webbtillgänglighet.

Or. en

Ändringsförslag 83
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Vid utarbetande och eventuella 
framtida revideringar av relevanta 
europeiska och harmoniserade standarder 
bör de ansvariga europeiska 
standardiseringsorganen starkt 
uppmuntras att säkerställa 
överensstämmelse med de relevanta 
internationella standarderna (för 
närvarande ISO/IEC 40500) för att 
undvika fragmentering och rättsliga 
oklarheter.

Or. en

Ändringsförslag 84
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Skäl 23
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I avsaknad av en sådan europeisk 
standard bör förutsatt överensstämmelse 
med kraven om webbtillgänglighet 
fastställas för de berörda webbplatser som 
uppfyller de delar av den internationella 
standarden ISO/IEC 40500:2012 som 
omfattar framgångskriterierna och kraven 
för överensstämmelse på nivå AA. Den 
internationella standarden 
ISO/IEC 40500:2012 är exakt samma som 
den ursprungliga Web Content 
Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0). 
De framgångskriterier och krav för 
överensstämmelse på nivå AA som 
specificeras för webbsidor i version 2.0 av 
Web Content Accessibility Guidelines 
(WCAG 2.0), som är de riktlinjer för 
tillgänglighet till webbinnehåll som har 
utarbetats av W3C, erkänns allmänt bland 
aktörer på internationell såväl som 
europeisk nivå kunna utgöra grund för 
tillräckliga specifikationer för 
webbtillgänglighet. Detta betonades av 
rådet i dess slutsatser om ett tillgängligt 
informationssamhälle.

(23) I avsaknad av en sådan europeisk 
standard bör förutsatt överensstämmelse 
med kraven om webbtillgänglighet 
fastställas för de berörda webbplatser som 
uppfyller de delar av den internationella 
standarden ISO/IEC 40500:2012 som 
omfattar framgångskriterierna och kraven
för överensstämmelse på nivå AA. Den 
internationella standarden 
ISO/IEC 40500:2012 är exakt samma som 
den ursprungliga Web Content 
Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0). 
De framgångskriterier och krav för 
överensstämmelse på nivå AA som 
specificeras för webbsidor i version 2.0 av 
Web Content Accessibility Guidelines 
(WCAG 2.0), som är de riktlinjer för 
tillgänglighet till webbinnehåll som har 
utarbetats av W3C, erkänns allmänt bland 
aktörer på internationell såväl som 
europeisk nivå kunna utgöra grund för 
tillräckliga specifikationer för 
webbtillgänglighet. Detta betonades av 
rådet i dess slutsatser om ett tillgängligt 
informationssamhälle. Att riktlinjerna 
WCAG 2.0 är tekniskt neutrala kommer 
att bidra till detta direktivs framtida 
relevans.

Or. es

Ändringsförslag 85
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Överensstämmelsen med kraven om 
webbtillgänglighet bör övervakas 
kontinuerligt från den ursprungliga 
konstruktionen av en offentlig myndighets 

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

av en offentlig myndighet och av vissa 
leverantörer av tjänster av allmänt
intresse till alla efterföljande uppdateringar 
av innehållet. En harmoniserad metod för 
övervakning bör omfatta ett sätt att i alla 
medlemsstater på enhetlig grund 
kontrollera webbplatsens grad av 
överensstämmelse med kraven avseende 
webbtillgänglighet, samt anvisningar om 
hur ett representativt urval av webbplatser 
ska göras och med vilken periodicitet 
övervakning ska ske. Medlemsstaterna bör 
årligen rapportera om resultatet av 
övervakningen och mer allmänt om vilka 
åtgärder som har vidtagits för att 
genomföra detta direktiv.

Or. fr

Ändringsförslag 86
Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 88
Marian Harkin

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Överensstämmelsen med kraven om 
webbtillgänglighet bör övervakas 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 89
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till direktiv
Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) Den metod som används för att 
kontinuerligt övervaka de berörda 
webbplatsernas överensstämmelse med 
kraven om webbtillgänglighet bör 
tillkännages senast ett år efter det att detta 
direktiv antagits.

Or. en

Motivering

Eftersom det är angeläget att åstadkomma tillgängliga webbplatser bör metoden för att 
övervaka överensstämmelse med kraven om webbtillgänglighet tillkännages senast ett år efter 
det att detta direktiv antagits.
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Ändringsförslag 90
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) Den metod som används för att 
kontinuerligt övervaka de berörda 
webbplatsernas överensstämmelse med 
kraven om webbtillgänglighet bör 
tillkännages senast ett år efter det att detta 
direktiv antagits.

Or. en

Ändringsförslag 91
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) Den metod som används för att 
kontinuerligt övervaka de berörda 
webbplatsernas överensstämmelse med 
kraven om webbtillgänglighet bör 
tillkännages senast ett år efter det att detta 
direktiv antagits.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 25



AM\941519SV.doc 25/98 PE514.740v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 94
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Eftersom målet för detta direktiv, 
nämligen att inrätta en harmoniserad 
marknad för tillgängligheten till offentliga 
myndigheters webbplatser, inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna, eftersom det kräver en 
harmonisering av de nuvarande olika 
reglerna i deras respektive rättsordningar, 
och det därför bättre kan uppnås på 
unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om 
Europeiska unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå detta mål.

(28) Eftersom målet för detta direktiv, 
nämligen att inrätta en harmoniserad 
marknad för tillgängligheten till 
webbplatser som drivs av offentliga
myndigheter och av leverantörer av 
tjänster av allmänt intresse, inte i 
tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna, eftersom det kräver en 
harmonisering av de nuvarande olika 
reglerna i deras respektive rättsordningar, 
och det därför bättre kan uppnås på 
unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om 
Europeiska unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå detta mål.

Or. fr

Ändringsförslag 95
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Skäl 28



AM\941519SV.doc 27/98 PE514.740v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Eftersom målet för detta direktiv, 
nämligen att inrätta en harmoniserad 
marknad för tillgängligheten till offentliga 
myndigheters webbplatser, inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna, eftersom det kräver en 
harmonisering av de nuvarande olika 
reglerna i deras respektive rättsordningar, 
och det därför bättre kan uppnås på 
unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå detta mål.

(28) Eftersom målet för detta direktiv, 
nämligen att inrätta en harmoniserad 
marknad för tillgängligheten till offentliga 
myndigheters webbplatser, inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna, eftersom det kräver en 
harmonisering av de nuvarande olika 
reglerna i deras respektive rättsordningar, 
och det därför bättre kan uppnås på 
unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå detta mål. Att 
införa ett samordnat synsätt för 
webbplatsernas tillgänglighet i hela EU 
skulle minska kostnaderna för de företag 
som utvecklar webbplatserna och därmed 
för de offentliga myndigheter som anlitar 
de förstnämndas tjänster. I framtiden 
kommer tillgången till information och 
tjänster som tillhandahålls på 
webbplatserna att bli allt viktigare för 
medborgarnas utövande av sina 
grundläggande rättigheter, inklusive 
tillgång till arbetsmarknaden.

Or. es

Ändringsförslag 96
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv syftar till tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om tillgänglighet för alla 
användare till innehållet på offentliga 

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

myndigheters webbplatser och på 
webbplatser som drivs av vissa 
leverantörer av tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse, särskilt personer med 
funktionella begränsningar, inbegripet 
personer med funktionsnedsättning.

Or. fr

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Detta direktiv syftar till tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om tillgänglighet för alla 
användare till innehållet, bland annat det 
audiovisuella innehållet, på offentliga 
myndigheters webbplatser, inbegripet 
personer med funktionsnedsättning och 
äldre personer.

Or. en

Ändringsförslag 98
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. I detta direktiv fastställs bestämmelser 
enligt vilka medlemsstaterna ska göra 
innehållet på webbplatser som drivs av 
offentliga myndigheter tillgängligt; typerna 
av webbplatser specificeras i bilagan. 
Denna lista ska uppdateras kontinuerligt i 
förhållande till de tekniska framstegen 
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och den offentliga sektorns digitalisering i 
hela EU.

Or. es

Ändringsförslag 99
Adam Bielan

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Med den nuvarande lydelsen är det oklart om detta är begränsat till de specificerade typerna 
eller om de specificerade typerna ger en uppfattning om vad som ska omfattas.

Ändringsförslag 100
Claude Moraes

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. I detta direktiv fastställs bestämmelser 
enligt vilka medlemsstaterna ska göra 
funktionerna och innehållet, inbegripet 
alla element som kan laddas ned, på 
webbplatser som drivs av offentliga 
myndigheter tillgängligt; typerna av 
webbplatser specificeras i bilagan.

Or. en
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Motivering

Här krävs det ett ytterligare klargörande för att säkerställa att alla delar på en viss webbplats 
är tillgängliga, även nedladdningsbara element. Detta betänkande gäller offentliga sektorns 
webbplatser, som är en viktig åtkomstpunkt för allmänheten när det gäller formulär och 
dokument.

Ändringsförslag 101
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. I detta direktiv fastställs bestämmelser 
enligt vilka medlemsstaterna ska göra 
innehållet på webbplatser som drivs av 
offentliga myndigheter tillgängligt,
inklusive allt innehåll och alla dokument 
som finns för nerladdning och webbsidor 
tillhörande organ som tillhandahåller 
grundläggande tjänster av allmänt
intresse; typerna av webbplatser 
specificeras i bilagan.

Or. de

Ändringsförslag 102
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. I detta direktiv fastställs bestämmelser 
enligt vilka medlemsstaterna ska göra 
funktionaliteterna och innehållet 
tillgängliga:

Or. fr
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Ändringsförslag 103
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) webbplatser och webbtjänster som 
tillhandahålls av offentliga myndigheter 
(typerna av tjänster specificeras i 
bilagan).

Or. fr

Ändringsförslag 104
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) webbplatser och webbtjänster som 
tillhandahålls av vissa leverantörer av 
tjänster av allmänt intresse (typerna av 
tjänster specificeras i bilagan).

Or. fr

Ändringsförslag 105
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Riktlinjerna i detta direktiv måste i 
vart fall vara tillämpliga på hela 
webbplatsen där tjänsten erbjuds och inte 
bara på tjänsten.



PE514.740v01-00 32/98 AM\941519SV.doc

SV

Or. es

Ändringsförslag 106
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får utvidga 
tillämpningen av detta direktiv till att 
omfatta andra typer av webbplatser som 
drivs av offentliga myndigheter än de som 
avses i punkt 2.

3. Medlemsstaterna får utvidga 
tillämpningen av detta direktiv till att 
omfatta andra typer av webbplatser som 
drivs av offentliga myndigheter (offentliga 
myndigheter och leverantörer av tjänster 
av allmänt intresse) än de som avses i 
punkt 2.

Or. fr

Ändringsförslag 107
Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får utvidga 
tillämpningen av detta direktiv till att 
omfatta andra typer av webbplatser som 
drivs av offentliga myndigheter än de som 
avses i punkt 2.

3. Medlemsstaterna bör utvidga 
tillämpningen av detta direktiv till att 
omfatta andra typer av webbplatser.

Or. en

Ändringsförslag 108
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Tillämpningen av detta direktiv ska 
ske gradvis fram till den 
31 december 2017 på alla webbplatser 
som tillhör den offentliga sektorn.

Or. es

Ändringsförslag 109
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. De offentliga myndigheternas 
versioner av webbplatser som är avsedda 
för mobila enheter (mobiltelefoner eller 
läsplattor) omfattas uttryckligen av detta 
direktiv och sådana funktioner som 
skapats för att underlätta mobil 
tillgänglighet i allmänhet.

Or. es

Ändringsförslag 110
Claude Moraes

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) berörda webbplatser: de webbplatser 
som avses i artikel 1.2 i detta direktiv,

(1) berörda webbplatser: alla versioner av 
webbplatser som är tillgängliga via en 
eller någon anordning och som avses i 
artikel 1.2, inbegripet webbplatser som är 
utformade för åtkomst via en mobil eller 
läsplatta, eller på annat sätt,

Or. en
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Ändringsförslag 111
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) innehåll på webbplatser: information 
som är avsedd att kommuniceras till 
användaren med hjälp av ett 
användarprogram, inbegripet kod eller 
uppmärkning som definierar innehållets 
struktur, presentation och interaktion,

(2) innehåll på webbplatser: information 
som är avsedd att kommuniceras till 
användaren med hjälp av ett 
användarprogram, inbegripet kod eller 
uppmärkning som definierar innehållets 
struktur, presentation och interaktion, och 
alla hårdvaru- eller mjukvarusystem som 
gör det möjligt för användare att logga in 
och kommunicera med webbplatsen. Detta 
omfattar text och icke-textuell 
information samt dokument och formulär 
som användare kan ladda ned och 
interagera med online och offline. Detta 
inbegriper även behandling av digitala 
formulär samt processer för identifiering, 
autentisering och betalning. Innehåll på 
webbplatser omfattar även funktioner och 
innehåll som tillhandahålls genom 
webbplatser som är externa i förhållande 
till den berörda webbplatsen, till exempel 
genom användande av webblänkar. 
Innehåll inbegriper även innehåll för 
sociala medier som är inbäddade på dessa 
webbplatser. Innehåll omfattar även 
författarverktyg.

Or. en

Ändringsförslag 112
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) innehåll på webbplatser: information 
som är avsedd att kommuniceras till 
användaren med hjälp av ett 
användarprogram, inbegripet kod eller 
uppmärkning som definierar innehållets 
struktur, presentation och interaktion,

(2) innehåll på webbplatser: information 
som är avsedd att kommuniceras till 
användaren med hjälp av ett 
användarprogram, inbegripet kod eller 
uppmärkning som definierar innehållets 
struktur, presentation, interaktion och alla 
hårdvaru- eller mjukvarusystem som gör 
det möjligt för användare att logga in och 
kommunicera med webbplatsen. Detta 
omfattar text och icke-textuell 
information samt dokument och formulär 
som användare kan ladda ned och 
interagera med online och offline. Detta 
inbegriper även behandling av digitala 
formulär samt processer för identifiering, 
autentisering och betalning. Innehåll på 
webbplatser omfattar även funktioner och
innehåll som tillhandahålls genom 
webbplatser som är externa i förhållande 
till den berörda webbplatsen, till exempel 
genom användande av webblänkar. 
Innehåll inbegriper även innehåll för 
sociala medier som är inbäddade på dessa 
webbplatser. Innehåll omfattar även 
författarverktyg.

Or. en

Motivering

Det händer ofta att annars väldesignade webbplatser leder vidare till nedladdningsbara 
dokument eller formulär som är helt otillgängliga. Offentliga myndigheter har ett ansvar att 
se till att sociala medier osv. är tillgängliga för alla, inbegripet personer med 
funktionsnedsättning.

Ändringsförslag 113
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) innehåll på webbplatser: information 
som är avsedd att kommuniceras till 
användaren med hjälp av ett 
användarprogram, inbegripet kod eller 
uppmärkning som definierar innehållets 
struktur, presentation och interaktion,

(2) innehåll på webbplatser: information 
som är avsedd att kommuniceras till 
användaren med hjälp av ett 
användarprogram, inbegripet kod eller 
uppmärkning som definierar innehållets 
struktur, presentation och interaktion. 
Detta omfattar alla hårdvaru- eller 
mjukvarusystem som gör det möjligt för 
användare att logga in och kommunicera 
med webbplatsen. Detta omfattar text och 
icke-textuell information samt dokument 
och formulär som användare kan ladda 
ned och interagera med såväl online som 
offline. Detta inbegriper även digitala 
formulär samt processer för identifiering, 
autentisering och betalning. Detta ska 
även gälla för funktioner och innehåll 
som tillhandahålls genom webbplatser
som är externa i förhållande till den 
berörda webbplatsen, till exempel genom 
användande av webblänkar. Innehåll 
inbegriper även innehåll för sociala 
medier som är inbäddade på dessa 
webbplatser. 

Or. en

Motivering

Alltför ofta leder väldesignade webbplatser vidare till nedladdningsbara dokument eller 
formulär som är helt otillgängliga. Vi behöver därför se till att dessa länkar och dokument är 
lika tillgängliga.

Ändringsförslag 114
Adam Bielan

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) innehåll på webbplatser: information 
som är avsedd att kommuniceras till 

(2) innehåll på webbplatser: information 
som är avsedd att kommuniceras till 
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användaren med hjälp av ett 
användarprogram, inbegripet kod eller 
uppmärkning som definierar innehållets 
struktur, presentation och interaktion,

användaren med hjälp av ett 
användarprogram, inbegripet kod eller 
uppmärkning som definierar innehållets 
struktur, presentation och interaktion, och 
alla hårdvaru- eller mjukvarusystem som 
gör det möjligt för användare att logga in 
och kommunicera med webbplatsen. Detta 
omfattar text och icke-textuell 
information samt dokument och formulär 
som användare kan ladda ned och 
interagera med online och offline. Detta 
inbegriper även behandling av digitala 
formulär samt processer för identifiering, 
autentisering och betalning. Innehåll 
inbegriper även innehåll för sociala 
medier som är inbäddade på dessa 
webbplatser samt författarverktyg som är 
avsedda för att skapa användargenererat 
innehåll. 

Or. en

Ändringsförslag 115
Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) innehåll på webbplatser: information 
som är avsedd att kommuniceras till 
användaren med hjälp av ett 
användarprogram, inbegripet kod eller 
uppmärkning som definierar innehållets 
struktur, presentation och interaktion,

(2) innehåll på webbplatser: information 
och användargränssnittskomponenter 
som ska kommuniceras till användaren 
med hjälp av ett användarprogram, 
inbegripet kod eller uppmärkning som 
definierar innehållets struktur, presentation 
och interaktion. Innehåll på webbplatser 
omfattar såväl text som icke-textuell 
information, nedladdning av dokument 
och formulär samt tvåvägsinteraktion, 
såsom behandling av digitala formulär 
och processer för autentisering, 
identifiering och betalning. Innehåll på 
webbplatser omfattar också funktioner 
som tillhandahålls genom webbplatser 
som är externa i förhållande till den 
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berörda webbplatsen, till exempel genom 
användande av webblänkar, på villkor att 
den externa webbplatsen är det enda sätt 
på vilket informationen och tjänsten 
tillhandahålls användaren. Innehåll 
inbegriper om möjligt även innehåll för 
sociala medier som är inbäddade på dessa 
webbplatser samt författarverktyg som 
används för att skapa innehåll på dessa 
webbplatser.

Or. en

Ändringsförslag 116
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) författarverktyg: all mjukvara som 
kan användas för att producera 
webbinnehåll, inbegripet 
användargenererat innehåll.
Författarverktyg omfattar bland annat 
författarverktyg för webbsidor, mjukvara 
för att redigera källkod eller märkspråk, 
mjukvara för att uppdatera delar av 
webbsidor (till exempel bloggar, wikisidor, 
onlineforum) osv.

Or. en

Ändringsförslag 117
Rafał Trzaskowski

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) författarverktyg: all mjukvara som 
kan användas för att producera 
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webbinnehåll, inbegripet 
användargenererat innehåll. 
Författarverktyg omfattar bland annat 
författarverktyg för webbsidor, mjukvara 
för att redigera källkod eller märkspråk, 
mjukvara för att uppdatera delar av 
webbsidor (till exempel bloggar, wikisidor, 
onlineforum) osv.

Or. en

Ändringsförslag 118
Wim van de Camp

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) författarverktyg: omfattar all 
mjukvara som kan användas för att 
producera webbinnehåll, inbegripet 
användargenererat innehåll. 
Författarverktyg omfattar bland annat 
författarverktyg för webbsidor, mjukvara 
för att redigera källkod eller märkspråk, 
mjukvara för att uppdatera delar av 
webbsidor (till exempel bloggar, wikisidor, 
onlineforum) osv.

Or. en

Motivering

Om de författarverktyg som används för att producera användargenererat innehåll är 
otillgängliga, kommer den relevanta interaktiva delen på webbplatsen inte att vara 
tillgänglig.

Ändringsförslag 119
Adam Bielan

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) författarverktyg: omfattar all 
mjukvara som kan användas för att 
producera webbinnehåll, inbegripet 
användargenererat innehåll. 
Författarverktyg omfattar bland annat 
författarverktyg för webbsidor, mjukvara 
för att redigera källkod eller märkspråk, 
mjukvara för att uppdatera delar av 
webbsidor (till exempel bloggar, wikisidor, 
onlineforum).

Or. en

Ändringsförslag 120
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) användarprogram: all mjukvara som 
hämtar och presenterar webbinnehåll för 
användare, inbegripet webbläsare, 
mediaspelare, insticksprogram och andra 
program som hjälper till att hämta, återge 
och interagera med webbinnehåll,

(3) användarprogram: all mjukvara som 
hämtar och presenterar webbplatsinnehåll 
för användare, inbegripet webbläsare, 
mediaspelare, insticksprogram och andra 
program som hjälper till att hämta, återge 
och interagera med webbplatsinnehåll, 
oavsett vilken anordning som används för 
att interagera med innehållet. Om en
mobil applikation som har utformats av 
webbplatsägarna erbjuder samma tjänster 
som den berörda webbplatsen eller fler än 
denna, ska denna definition omfatta 
gränssnittet och funktionssättet för 
sådana mobila applikationer.

Or. en

Ändringsförslag 121
Wim van de Camp
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) användarprogram: all mjukvara som 
hämtar och presenterar webbinnehåll för 
användare, inbegripet webbläsare, 
mediaspelare, insticksprogram och andra 
program som hjälper till att hämta, återge 
och interagera med webbinnehåll,

(3) användarprogram: all mjukvara som 
hämtar och presenterar webbplatsinnehåll 
för användare, inbegripet webbläsare, 
mediaspelare, insticksprogram och andra 
program som hjälper till att hämta, återge 
och interagera med webbplatsinnehåll, 
oavsett vilken anordning som används för 
att interagera med innehållet. Om en 
mobil applikation som har utformats av 
webbplatsägarna erbjuder samma tjänster 
som den berörda webbplatsen eller fler än 
denna, ska denna definition omfatta 
gränssnittet och funktionssättet för 
sådana mobila applikationer.

Or. en

Motivering

Mobila applikationer utformas ofta av tjänsteleverantörerna i syfte att förenkla 
kundupplevelsen, och erbjuder i vissa fall till och med fler tjänster eller funktioner än 
webbplatsen. Användare med funktionsnedsättning ska inte lämnas utanför den framväxande 
sektorn med mobila applikationer som ger tillgång till tjänster.

Ändringsförslag 122
Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) användarprogram: all mjukvara som 
hämtar och presenterar webbinnehåll för 
användare, inbegripet webbläsare, 
mediaspelare, insticksprogram och andra 
program som hjälper till att hämta, återge 
och interagera med webbinnehåll:

(3) användarprogram: all mjukvara som 
hämtar och presenterar webbplatsinnehåll
för användare, inbegripet webbläsare, 
mediaspelare, insticksprogram och andra 
program som hjälper till att hämta, återge 
och interagera med webbplatsinnehåll,
oavsett vilken anordning som används för 
att interagera med innehållet. Om en 
mobil applikation erbjuder samma 
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tjänster som den berörda webbplatsen 
eller fler än denna, ska denna definition 
omfatta även gränssnittet och 
funktionssättet för sådana mobila 
applikationer.

Or. en

Ändringsförslag 123
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) användarprogram: all mjukvara som 
hämtar och presenterar webbinnehåll för 
användare, inbegripet webbläsare, 
mediaspelare, insticksprogram och andra 
program som hjälper till att hämta, återge 
och interagera med webbinnehåll,

(3) användarprogram: all mjukvara som 
hämtar och presenterar webbinnehåll för 
användare, inbegripet webbläsare, 
mediaspelare, insticksprogram och andra 
program som hjälper till att hämta, återge 
och interagera med webbinnehåll. Detta 
ska gälla oavsett vilken anordning som 
används för att interagera med innehållet.
Om en mobil applikation som har 
utformats av webbplatsägarna erbjuder 
samma tjänster som den berörda 
webbplatsen eller fler än denna, ska 
denna definition omfatta gränssnittet och 
funktionssättet för sådana mobila 
applikationer. 

Or. en

Motivering

Mobila applikationer utformas ofta av tjänsteleverantörerna i syfte att förenkla 
kundupplevelsen, och användare med funktionsnedsättning ska inte lämnas utanför den 
framväxande sektorn som ger tillgång till tjänster.

Ändringsförslag 124
Rafał Trzaskowski
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(8) offentlig myndighet: enheter som utför 
offentliga uppgifter. Detta omfattar
offentligrättsliga organ enligt definitionen i 
artikel 1.9 i direktiv 2004/18/EG samt alla 
enheter som av ovannämnda organ har 
anförtrotts eller utsetts att utföra 
offentliga uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 125
Rafał Trzaskowski

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) webbplatser som drivs av offentliga 
myndigheter: webbplatser som utvecklas, 
tillhandahålls, upprätthålls eller 
samfinansieras av offentliga myndigheter 
eller samfinansieras med EU-medel.

Or. en

Ändringsförslag 126
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) ”Tjänst av allmänt intresse”: en 
tjänst som medlemsstaternas offentliga 
myndigheter på nationell, regional eller 
lokal nivå anser vara av allmänt intresse 
och som därför är underställd specifika 
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skyldigheter i allmänhetens tjänst.

Or. fr

Ändringsförslag 127
Rosa Estaràs Ferragut

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) webbtillgänglighet: de principer som 
ska iakttas och den teknik som ska 
användas vid konstruktionen av de 
berörda webbplatserna i syfte att göra 
deras innehåll och funktioner tillgängliga 
för alla användare, inklusive personer 
med funktionsnedsättning. 
Webbtillgänglighet avser i synnerhet 
principer och teknik som stärker 
användarnas möjlighet att uppfatta, 
navigera på, hantera, interagera med och 
begripa webbplatser, och möjliggör 
användning av tekniska hjälpmedel eller 
förstorande och alternativ 
kommunikation.

Or. en

Motivering

Det behövs en helhetssyn på tillgängligheten till webbplatser och tillgängligheten i stort. Det 
är därför absolut nödvändigt att inbegripa inte enbart webbplatsernas innehåll utan även 
deras funktioner, så att det blir möjligt att vid behov använda tekniska hjälpmedel.

Ändringsförslag 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

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

(8a) webbtillgänglighet: de principer som 
ska iakttas och den teknik som ska 
användas vid konstruktionen av de 
berörda webbplatserna i syfte att göra 
deras innehåll tillgängligt för alla 
användare, inklusive personer med 
funktionsnedsättning. Webbtillgänglighet 
avser i synnerhet principer och teknik 
som stärker användarnas möjlighet att 
uppfatta, navigera på, hantera, interagera 
med och begripa webbplatser, och 
omfattar användning av tekniska 
hjälpmedel eller förstorande och 
alternativ kommunikation.
Webbplatsernas innehåll omfattar såväl 
text som icke-textuell information samt 
nedladdning av blanketter och 
tvåvägsinteraktion, dvs. behandling av 
digitala blanketter, autentisering och 
transaktioner såsom ärendehantering och 
betalningar.

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) tekniska hjälpmedel: varje föremål, 
del av utrustning eller produktsystem som 
införskaffats genom inköp i befintligt 
skick och som har finansierats genom 
EU:s budget eller EU-medel som ett 
pilotprojekt eller distribuerats av 
förvaltningen, eller modifierats eller 
anpassats, och som används för att öka, 
upprätthålla eller förbättra 
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funktionsförmågorna hos personer med 
funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 130
Rosa Estaràs Ferragut

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) tekniska hjälpmedel: varje föremål, 
del av utrustning eller produktsystem som 
införskaffats i befintligt skick eller 
modifierats eller anpassats, och som 
används för att öka, upprätthålla eller 
förbättra funktionsförmågorna hos 
personer med funktionsnedsättning.

Or. en

Motivering

Tekniska hjälpmedel används av personer med funktionsnedsättning för att utföra uppgifter 
som annars skulle vara svåra eller omöjliga att utföra. Tekniska hjälpmedel kan omfatta 
alltifrån mobilitetshjälpmedel som gåstolar och rullstolar till hård- och mjukvara som 
anpassade tangentbord eller skärmläsarprogram.

Ändringsförslag 131
Claude Moraes

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Design för alla betyder sådan 
utformning av produkter, miljöer, 
program och tjänster att de ska kunna 
användas av alla i största möjliga 
utsträckning utan behov av anpassning 
eller specialutformning. ”Design för alla” 
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ska inte utesluta hjälpmedel för enskilda 
grupper av personer med 
funktionsnedsättning där så behövs.

Or. en

Motivering

Så här definieras ”design för alla” (på engelska: universal design) i FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning (där översatt med ”universellt 
utformade”).

Ändringsförslag 132
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att de berörda 
webbplatserna görs tillgängliga

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att de berörda 
webbplatserna görs tillgängliga med hjälp 
av en neutral och kostnadsfri teknik.

Or. es

Ändringsförslag 133
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Det är nödvändigt att anta en övergripande och exakt strategi för begreppet tillgänglighet till 
webbplatser och tillgänglighet i allmänhet. Kraven för tillgänglighet måste definieras på ett 
exakt sätt och täcka de verkliga behoven för personer med funktionsnedsättning.

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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 135
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt 
så att användarna i varje enskilt fall på 
egen hand kan uppfatta, hantera, begripa
och interagera med dem, inbegripet så att 
presentationen av innehållet och 
interaktionen med innehållet kan anpassas, 
vid behov med hjälp av ett tillgängligt 
elektroniskt alternativ,
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Or. de

Ändringsförslag 136
Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 137
Claude Moraes

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) enligt principen om design för alla.

Or. en

Ändringsförslag 138
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska tillämpa 
bestämmelserna i punkt 1 senast den 
31 december 2015.

2. Medlemsstaterna ska tillämpa 
bestämmelserna i punkt 1 senast den 
1 januari 2015 för allt nytt innehåll på de 
berörda webbplatserna och senast 
den 1 januari 2017 för allt gammalt 
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innehåll.

Or. en

Ändringsförslag 139
Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska tillämpa 
bestämmelserna i punkt 1 senast den 
31 december 2015.

2. Medlemsstaterna ska tillämpa 
bestämmelserna i punkt 1 senast den 
1 januari 2015 för allt nytt innehåll på de 
berörda webbplatserna och senast 
den 1 januari 2017 för allt gammalt 
innehåll.

Or. en

Ändringsförslag 140
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska tillämpa 
bestämmelserna i punkt 1 senast den 
31 december 2015.

2. Medlemsstaterna ska tillämpa 
bestämmelserna i punkt 1 senast den 
1 januari 2015 för allt nytt innehåll på de 
berörda webbplatserna och senast 
den 1 januari 2017 för allt gammalt 
innehåll. 

Or. en

Motivering

Syftet med detta är att säkerställa att det är möjligt att tillgängliggöra nytt innehåll på 
webbplatserna samt att återigen framhålla Europeiska kommissionens mål om att den 
offentliga sektorns webbplatser ska vara helt tillgängliga senast 2015.
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Ändringsförslag 141
Adam Bielan

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska tillämpa 
bestämmelserna i punkt 1 senast den 
31 december 2015.

2. Medlemsstaterna ska tillämpa 
bestämmelserna i punkt 1 i enlighet med 
sitt administrativa, institutionella och 
rättsliga ramverk på alla webbplatser som 
drivs av offentliga myndigheter senast den 
31 december 2015 för allt nytt innehåll på 
webbplatserna och senast 
den 31 december 2017 för allt gammalt 
innehåll.

Or. en

Ändringsförslag 142
Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För livesändningar ska det införas en 
övergångsperiod på två år av tekniska 
skäl.

Or. en

Ändringsförslag 143
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Enligt artikel 2 i Förenta nationernas 
konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning betyder 
”universellt utformade” sådan 
utformning av produkter, miljöer, 
program och tjänster att de ska kunna 
användas av alla i största möjliga 
utsträckning utan behov av anpassning 
eller specialutformning. ”Universellt 
utformade” ska inte utesluta hjälpmedel 
för enskilda grupper av personer med 
funktionsnedsättning där så behövs.

Or. fr

Ändringsförslag 144
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. De upplysningar som gäller 
tillgänglighet och alla andra upplysningar 
som ges till konsumenten ska presenteras 
i tillgängliga format med fullständig 
hänsyn tagen till konsumentens 
preferenser.

Or. fr

Ändringsförslag 145
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3c. Inom gränsen för sina respektive 
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verksamheter ska innehavarna av 
webbsidor ge konsumenterna relevanta 
upplysningar för att göra det möjligt för 
dem att utvärdera nivån för webbplatsens 
tillgänglighet.

Or. fr

Ändringsförslag 146
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De berörda webbplatser som 
överensstämmer med de harmoniserade 
standarder eller delar av dem till vilka 
hänvisningar har utarbetats och 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning i enlighet med förordning 
(EU) nr 1025/2012 ska förutsättas 
överensstämma med de krav avseende 
webbtillgänglighet som omfattas av dessa 
standarder eller delar av dem och som 
anges i artikel 3.

1. De berörda webbplatser som 
överensstämmer med de harmoniserade 
standarder eller delar av dem till vilka 
hänvisningar har utarbetats och 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning i enlighet med förordning 
(EU) nr 1025/2012 ska förutsättas 
överensstämma med de krav avseende 
webbtillgänglighet som omfattas av dessa 
standarder eller delar av dem och som 
anges i artikel 3.

Kommissionen och berörda myndigheter i 
medlemsstaterna ska ha ansvaret för 
tillämpningen av standarderna.

Or. es

Ändringsförslag 147
Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Så länge hänvisningarna till de 
europeiska standarder som avses i punkt 1 
ännu inte har fastställts ska de berörda 

3. Så länge hänvisningarna till de 
europeiska standarder som avses i punkt 1 
ännu inte har fastställts ska de berörda 
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webbplatser som uppfyller de delar av 
ISO/IEC 40500:2012 som omfattar 
framgångskriterierna och kraven för 
överensstämmelse på nivå AA förutsättas 
överensstämma med de krav avseende 
webbtillgänglighet som anges i artikel 3.

webbplatser som uppfyller de 
internationella rekommendationerna 
WCAG 2.0. som omfattar 
framgångskriterierna och kraven för 
överensstämmelse på nivå AA förutsättas 
överensstämma med de krav avseende 
webbtillgänglighet som anges i artikel 3.

Or. en

Ändringsförslag 148
Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska främja att de 
berörda webbplatserna innehåller ett 
uttalande om deras tillgänglighet, särskilt 
deras förenlighet med detta direktiv och 
eventuell ytterligare information om 
tillgängligheten som stöd för användarna.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
berörda webbplatserna innehåller ett 
uttalande om deras tillgänglighet, särskilt 
deras förenlighet med detta direktiv och 
eventuell ytterligare information om 
tillgängligheten som stöd för användarna. 
Ett förslag till mall för information om 
tillgänglighet finns i bilagan till detta 
direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 149
Adam Bielan

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska främja att de 
berörda webbplatserna innehåller ett 
uttalande om deras tillgänglighet, särskilt 
deras förenlighet med detta direktiv och 
eventuell ytterligare information om 
tillgängligheten som stöd för användarna.

1. Medlemsstaterna ska verka för att de 
berörda webbplatserna innehåller ett klart 
och tydligt uttalande om deras 
tillgänglighet, särskilt deras förenlighet 
med detta direktiv och ytterligare 
information om tillgängligheten som stöd 
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för användarna.

Or. en

Ändringsförslag 150
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för 
att underlätta tillämpningen av kraven om 
webbtillgänglighet enligt artikel 3 på alla 
offentliga myndigheters webbplatser, det 
vill säga även webbplatser som inte är 
berörda webbplatser, i synnerhet offentliga 
myndigheters webbplatser som omfattas av 
nationella lagar och andra författningar 
eller relevanta åtgärder om 
webbtillgänglighet.

2. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för 
att underlätta tillämpningen av kraven om 
webbtillgänglighet enligt artikel 3 på alla 
offentliga myndigheters webbplatser, det 
vill säga även webbplatser som inte är 
berörda webbplatser, i synnerhet offentliga 
myndigheters webbplatser som omfattas av 
nationella lagar och andra författningar 
eller relevanta åtgärder om 
webbtillgänglighet. Medlemsstaterna ska 
ålägga de offentliga myndigheterna och 
andra berörda parter som utvecklar 
webbplatser en rättslig skyldighet att 
upplysa om webbplatsers tillgänglighet.
Medlemsstaterna måste även ha en 
skyldighet att erbjuda utbildning av 
personalen vid de offentliga 
myndigheterna, i syfte att i större 
utsträckning underlätta den konkreta 
tillämpningen av villkoren om 
tillgänglighet till webbplatserna.

Or. es

Ändringsförslag 151
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Genom att främja inrättandet eller 
utnämnandet av en behörig offentlig 
myndighet för att säkerställa 
övervakningen av webbplatsernas 
överensstämmelse med de allmänna 
kraven för tillgänglighet enligt artikel 3.

Or. fr

Motivering

I frånvaro av en bindande mekanism för att kräva att lagen genomförs kan man befara att
innehavarna av webbplatser inte ägnar nödvändig uppmärksamhet åt frågan om 
tillgänglighet.

Ändringsförslag 152
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Varje medlemsstat ska dessutom 
fastställa uppgifterna och befogenheten 
för denna behöriga myndighet, inbegripet 
möjligheten för icke-statliga 
sammanslutningar och organisationer 
som företräder personer med 
funktionsnedsättning att väcka talan inför 
denna myndighet för att bestrida alla 
överträdelser av lagstiftningen.

Or. fr

Motivering

I frånvaro av en bindande mekanism för genomförande av lagstiftningen kan man befara att 
innehavarna av webbplatser inte ägnar nödvändig uppmärksamhet åt frågan om 
tillgänglighet.
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Ändringsförslag 153
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Angelika Werthmann

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska förespråka nya 
IKT-lösningar som är användarvänliga 
och avsedda för personer med 
funktionsnedsättning samt äldre personer, 
och de ska främja utbildning för att öka 
deras digitala kunskaper.

Or. en

Ändringsförslag 154
Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska främja och 
stödja utbildningsprogram om 
webbtillgänglighet för huvudaktörerna, 
däribland tjänstemän och anställda på 
offentliga myndigheter samt myndigheter 
och organisationer som tillhandahåller 
allmänheten grundläggande tjänster, om 
hur man skapar, underhåller och 
uppdaterar webbsidor inklusive deras 
innehåll.

Or. en

Ändringsförslag 155
Claude Moraes

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska satsa på 
upplysningsåtgärder om kraven på 
webbtillgänglighet och fördelarna för 
användarna i syfte att uppmuntra att det 
utarbetas tillgängligt utformade 
webbplatser inom den privata sektorn och 
icke-statliga organisationer.

Or. en

Ändringsförslag 156
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska främja och 
stödja webbtillgängligheten genom 
utbildningsprogram för huvudaktörerna, 
anställda på offentliga myndigheter och 
organisationer som tillhandahåller 
allmänheten grundläggande tjänster, om 
hur man skapar, underhåller och 
uppdaterar webbsidor inklusive deras 
innehåll. 

Or. en

Ändringsförslag 157
Claude Moraes

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Medlemsstaterna ska främja och 
stödja utbildning om webbtillgänglighet 
för berörda och lämpliga aktörer, 
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däribland tjänstemän, anställda på 
offentliga myndigheter samt myndigheter 
och organisationer som tillhandahåller 
allmänheten grundläggande tjänster, om 
hur man skapar, underhåller och 
uppdaterar webbsidor och innehåll.

Or. en

Ändringsförslag 158
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Medlemsstaterna ska stödja att det 
upprättas obligatoriska mekanismer för 
samråd om webbtillgänglighet med berörda 
aktörer, till exempel slutanvändarna och 
de organisationer som företräder dem,
och offentliggöra all utveckling inom 
webbtillgänglighetspolitiken tillsammans 
med erfarenheter och resultat från 
genomförandet av överensstämmelse i 
fråga om kraven om webbtillgänglighet.

Or. en

Ändringsförslag 159
Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Medlemsstaterna ska på unionsnivå, med 
stöd av kommissionen, samarbeta med det 
berörda näringslivet och det civila 
samhället, inklusive i synnerhet 
organisationer som företräder personer 
med funktionsnedsättning, för att inför 
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framstegen mot webbtillgänglighet samt 
för att utbyta bästa praxis.

den rapportering vartannat år som avses i 
artikel 7a undersöka utvecklingen på 
marknaden, den tekniska utvecklingen och 
framstegen mot webbtillgänglighet samt 
för att utbyta bästa praxis.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 161
Adam Bielan

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska på unionsnivå,
med stöd av kommissionen, samarbeta med 

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

med näringslivet och det civila samhället 
på nationell nivå för att inför den årliga 
rapportering som avses i artikel 7.4 
undersöka utvecklingen på marknaden, den 
tekniska utvecklingen och framstegen mot 
webbtillgänglighet samt för att utbyta bästa 
praxis.

Or. en

Ändringsförslag 162
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Europeiska kommissionen ska 
förmedla de bestämmelser den planerar 
till EU:s institutioner, som måste anpassa 
sig till skyldigheterna i detta direktiv.

Or. es

Ändringsförslag 163
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. I varje medlemsstat måste en offentlig 
myndighet med ansvar för lagens 
tillämpning inrättas. Denna 
tillämpningsmyndighet måste bli ett 
resurscenter för tillgänglighet och för att 
hjälpa de offentliga myndigheterna att 
göra sina webbplatser tillgängliga samt 
låta organisationer för funktionshindrade 
och deras anhöriga vara delaktiga.

Or. es
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Ändringsförslag 164
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4c. Arbetsmarknadens parter ska delta i 
utformningen och tillämpningen av 
ovanstående utbildnings- och 
upplysningsprogram.

Or. es

Ändringsförslag 165
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Genomförandeorgan och dess uppgifter

1. Varje medlemsstat ska inrätta eller utse 
en myndighet som ansvarar för 
genomförandet av detta direktiv och är 
behörig att övervaka webbplatsernas 
överensstämmelse med de generella 
tillgänglighetskraven enligt artikel 3 samt 
ordna så att dessa myndigheter har och 
använder sig av nödvändiga personella 
och finansiella resurser och befogenheter 
för att kunna vidta lämpliga åtgärder i 
enlighet med sina skyldigheter enligt detta 
direktiv. De behöriga myndigheterna ska 
omfatta organisationer som företräder 
personer med funktionsnedsättning.
2. Varje medlemsstat ska fastställa de 
behöriga myndigheternas arbetsuppgifter, 
befogenheter, organisation och 
samarbetsstruktur i enlighet med 
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artikel 7, inbegripet möjligheten för 
icke-statliga organisationer och 
konsumentorganisationer som företräder 
personer med funktionsnedsättning att 
inkomma med klagomål till de behöriga 
myndigheterna i syfte att hävda att 
medlemsstaterna har brustit i något av de 
åtaganden som föreskrivs i detta direktiv.
3. Medlemsstaterna ska hålla 
kommissionen informerad om sina 
genomförandeåtgärder med avseende på 
punkt 2, och kommissionen ska 
vidarebefordra denna information till de 
övriga medlemsstaterna.
4. Genomförandeorganet ska rapportera 
till sina nationella behöriga myndigheter 
om de genomförandeåtgärder som avser 
artikel 2.

Or. en

Ändringsförslag 166
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till direktiv
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Genomförandeorgan och dess uppgifter

1. Varje medlemsstat ska inrätta eller utse 
en myndighet som ansvarar för 
genomförandet av detta direktiv och är 
behörig att övervaka webbplatsernas 
överensstämmelse med de generella 
tillgänglighetskraven enligt artikel 3 samt 
ordna så att dessa myndigheter har och 
använder sig av nödvändiga personella 
och finansiella resurser och befogenheter 
för att kunna vidta lämpliga åtgärder i 
enlighet med sina skyldigheter enligt detta 
direktiv. Dessa behöriga myndigheter ska 
omfatta organisationer som företräder 
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personer med funktionsnedsättning.
2. Varje medlemsstat ska fastställa de 
behöriga myndigheternas arbetsuppgifter, 
befogenheter, organisation och 
samarbetsstruktur i enlighet med 
artikel 7, inbegripet möjligheten för 
icke-statliga organisationer och 
konsumentorganisationer som företräder 
personer med funktionsnedsättning att 
inkomma med klagomål till de behöriga 
myndigheterna i syfte att hävda att 
medlemsstaterna har brustit i något av de 
åtaganden som föreskrivs i detta direktiv.
3. Medlemsstaterna ska hålla 
kommissionen informerad om sina 
genomförandeåtgärder med avseende på 
punkt 2, och kommissionen ska 
vidarebefordra denna information till de 
övriga medlemsstaterna.
4. Genomförandeorganet ska rapportera 
till sina nationella behöriga myndigheter 
om de genomförandeåtgärder som avser 
artikel 2.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 167
Marian Harkin

Förslag till direktiv
Artikel 6a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Genomförandeorgan och dess uppgifter

1. Varje medlemsstat ska inrätta eller utse 
en myndighet som ansvarar för 
genomförandet av detta direktiv och är 
behörig att övervaka webbplatsernas 
överensstämmelse med de generella 
tillgänglighetskraven enligt artikel 3. 
Dessa behöriga myndigheter ska omfatta 
organisationer som företräder personer 
med funktionsnedsättning.
2. Varje medlemsstat ska fastställa de 
behöriga myndigheternas arbetsuppgifter, 
befogenheter, organisation och 
samarbetsstruktur i enlighet med 
artikel 7, inbegripet möjligheten för 
personer att inkomma med klagomål i 
syfte att hävda att medlemsstaterna har 
brustit i något av de åtaganden som 
föreskrivs i detta direktiv.
3. Medlemsstaterna ska hålla 
kommissionen informerad om sina 
genomförandeåtgärder med avseende på
punkt 2, och denna information ska vara 
allmänt tillgänglig.

Or. en

Ändringsförslag 168
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Förfarande för klagomål

1. Varje enhet (fysisk eller juridisk 
person) som anser att detta direktiv har 
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överträtts kan i förekommande fall lägga 
fram ärendet för webbplatsens 
innehavare.
2. Om enheten inte kan få sina krav 
uppfyllda på detta sätt kan klagomål inges 
till varje behörig myndighet som är 
angiven i artikel 6.2 b.

Or. fr

Motivering

I frånvaro av en bindande mekanism för genomförande av lagstiftningen kan man befara att 
innehavarna av webbplatser inte ägnar nödvändig uppmärksamhet åt frågan om 
tillgänglighet.

Ändringsförslag 169
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 6b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6b
Genomförande- och 

verkställighetsåtgärder
I enlighet med detta direktiv, särskilt 
artikel 1.2, ska de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna ha 
befogenhet att, i förekommande fall, 
bland annat vidta nedanstående åtgärder:
a) För alla webbplatser:
i) Följa upp klagomål om att en webbplats 
saknar tillgänglighet inom rimlig tid.
ii) Fungera som resurscentrum för 
offentliga myndigheter och organ.
iii) Utbilda tjänstemän och anställda på 
offentliga myndigheter och organ om 
tillgängligheten till webbplatser samt 
webbaserade tjänster.
iv) Ge rekommendationer för 
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genomförandet av detta direktiv.
b) För alla webbplatser som inte 
tillhandahåller full tillgänglighet:
i) I de fall då avsaknaden av full 
tillgänglighet är förenlig med detta 
direktiv kräva att den ska märkas med 
lämpliga, tydliga och lättbegripliga 
varningstexter om eventuella hinder för 
tillgängligheten på de officiella språken i 
de medlemsstater där webbplatsen 
används.

Or. en

Ändringsförslag 170
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till direktiv
Artikel 6b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6b
Genomförande- och 

verkställighetsåtgärder
I enlighet med detta direktiv, särskilt 
artikel 1.2, ska de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna ha 
befogenhet att, i förekommande fall, 
bland annat vidta nedanstående åtgärder:
a) För alla webbplatser:
i) Följa upp klagomål om att en webbplats 
saknar tillgänglighet inom rimlig tid.
ii) Fungera som resurscentrum för 
offentliga myndigheter och organ.
iii) Utbilda tjänstemän och anställda på 
offentliga myndigheter och organ om 
tillgängligheten till webbplatser samt 
webbaserade tjänster.
iv) Ge rekommendationer för 
genomförandet av detta direktiv.
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b) För alla webbplatser som inte 
tillhandahåller full tillgänglighet:
i) I de fall då avsaknaden av full 
tillgänglighet är förenlig med detta 
direktiv kräva att den ska märkas med 
lämpliga, tydliga och lättbegripliga 
varningstexter om eventuella hinder för 
tillgängligheten på de officiella språken i 
de medlemsstater där webbplatsen 
används.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 171
Marian Harkin

Förslag till direktiv
Artikel 6b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6b
Genomförande- och 

verkställighetsåtgärder
I enlighet med detta direktiv ska de 
behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna ha befogenhet att, i 
förekommande fall, bland annat vidta 
nedanstående åtgärder:
i) Följa upp klagomål om att en webbplats 
saknar tillgänglighet inom rimlig tid.
ii) Fungera som resurscentrum för 
offentliga myndigheter och organ.
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iii) Utbilda tjänstemän och anställda på 
offentliga myndigheter och organ om 
tillgängligheten till webbplatser samt 
webbaserade tjänster.
iv) Ge rekommendationer för 
genomförandet av detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 172
Marian Harkin

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska med användning 
av den metod som anges i punkt 4 
kontinuerligt övervaka de berörda 
webbplatsernas överensstämmelse med 
kraven avseende webbtillgänglighet.

1. Medlemsstaterna ska med användning 
av den metod som anges i punkt 4 
kontinuerligt övervaka de berörda 
webbplatsernas överensstämmelse med 
kraven avseende webbtillgänglighet.

I detta syfte bör varje medlemsstat utse en 
behörig myndighet. Denna behöriga 
myndighet ska också ansvara för 
genomförandet av detta direktiv och ska 
ha nödvändiga resurser för att utföra sitt 
uppdrag. Dessa behöriga myndigheter ska 
omfatta organisationer som företräder 
personer med funktionsnedsättning. Varje 
medlemsstat ska fastställa de behöriga 
myndigheternas uppgifter, befogenheter, 
organisation och regler för samarbete.
Medlemsstaterna bör underrätta 
kommissionen om sina utsedda behöriga 
myndigheter senast den 30 juni 2014.
Medlemsstaterna ska hålla kommissionen 
informerad om de berörda webbplatsernas 
överensstämmelse och denna information 
ska vara allmänt tillgänglig.

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

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att på ett 
lättillgängligt sätt informera användarna 
eller andra berörda parter om den 
möjlighet att lämna in klagomål till den 
utsedda behöriga myndigheten som avses 
i första stycket. Det måste vara 
lättillgängligt att lämna in klagomål.

Or. en

Ändringsförslag 174
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska inrätta en 
arbetsgrupp bestående av företrädare för 
kommissionen och företrädare som utses 
av medlemsstaterna; dessa företrädare 
ska mötas årligen för att diskutera 
resultaten av övervakningen och utbyta 
bästa praxis med avseende på 
genomförandet av detta direktiv.
Denna arbetsgrupp ska aktivt omfatta 
berörda aktörer, däribland personer med 
funktionsnedsättning och organisationer 
som företräder dem.

Or. en



AM\941519SV.doc 71/98 PE514.740v01-00

SV

Ändringsförslag 175
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska inrätta en 
arbetsgrupp bestående av företrädare för 
kommissionen och företrädare som utses 
av medlemsstaterna; dessa företrädare 
ska mötas årligen för att diskutera 
resultaten av övervakningen och utbyta 
bästa praxis med avseende på 
genomförandet av detta direktiv.
Denna arbetsgrupp ska aktivt omfatta 
berörda aktörer, däribland personer med 
funktionsnedsättning och organisationer 
som företräder dem.

Or. en

Motivering

Offentliga myndigheter på såväl europeisk som nationell nivå måste ta vara på 
erfarenheterna hos personer med funktionsnedsättning och de organisationer som företräder 
dem inom det här området genom att involvera dem i en arbetsgrupp för att diskutera 
resultaten av detta direktiv. Att involvera personer med funktionsnedsättning och de 
organisationer som företräder dem är också i linje med artikel 4.3 i FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning och underlättar genomförandet av detta 
direktiv, eftersom de kommer att bekräfta om en webbplats är tillgänglig i ett 
användarperspektiv.

Ändringsförslag 176
Marian Harkin

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen får inrätta en 
arbetsgrupp bestående av företrädare för 
kommissionen och företrädare som utses 
av medlemsstaterna; dessa företrädare 
ska mötas årligen för att diskutera 
resultaten av övervakningen och utbyta 
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bästa praxis med avseende på 
genomförandet av detta direktiv.
Arbetsgruppen ska omfatta berörda 
aktörer, däribland personer med 
funktionsnedsättning och/eller 
organisationer som företräder dem.

Or. en

Ändringsförslag 177
Claude Moraes

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska inrätta en 
ordinarie arbetsgrupp för att övervaka 
genomförandet och utbyta bästa praxis 
med avseende på detta direktiv. 
Arbetsgruppen bör bestå av företrädare 
från kommissionen och det civila 
samhället som har utsetts av 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 178
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa en metod för 
övervakning av att de berörda 
webbplatserna överensstämmer med de 
krav avseende webbtillgänglighet som 
anges i artikel 3. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 

4. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa en metod för 
övervakning av att de berörda 
webbplatserna överensstämmer med de 
krav avseende webbtillgänglighet som 
anges i artikel 3. Denna metod ska vara 
insynsvänlig, överförbar, jämförbar och 
reproducerbar, och den ska fastställas i 
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artikel 9.3. Metoden kommer att 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning.

nära samråd med relevanta aktörer från 
näringslivet och det civila samhället, 
inklusive i synnerhet organisationer som 
företräder personer med 
funktionsnedsättning. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 9.3. Metoden kommer att 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning senast ett år efter det att 
detta direktiv har antagits.

Or. en

Motivering

Eftersom det är angeläget att åstadkomma tillgängliga webbplatser bör metoden för att 
övervaka överensstämmelse med kraven om webbtillgänglighet tas fram senast ett år efter det 
att detta direktiv antagits. Genom att involvera berörda aktörer i arbetet med att utveckla 
denna metod, däribland personer med funktionsnedsättning och de organisationer som 
företräder dem, säkerställs också en hög grad av tillförlitlighet för efterföljande 
övervakningsuppgifter.

Ändringsförslag 179
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa en metod för 
övervakning av att de berörda 
webbplatserna överensstämmer med de 
krav avseende webbtillgänglighet som 
anges i artikel 3. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 9.3. Metoden kommer att 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning.

4. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa en metod för 
övervakning av att de berörda 
webbplatserna överensstämmer med de 
krav avseende webbtillgänglighet som 
anges i artikel 3. Denna metod ska vara 
insynsvänlig, överförbar, jämförbar och 
reproducerbar, och den ska fastställas i 
nära samråd med relevanta aktörer från 
näringslivet och det civila samhället, 
inklusive i synnerhet organisationer som 
företräder personer med 
funktionsnedsättning. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
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artikel 9.3. Metoden kommer att 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning senast ett år efter det att 
detta direktiv har antagits.

Or. en

Ändringsförslag 180
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa en metod för 
övervakning av att de berörda 
webbplatserna överensstämmer med de 
krav avseende webbtillgänglighet som 
anges i artikel 3. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 9.3. Metoden kommer att 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning.

4. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa en metod för 
övervakning av att de berörda 
webbplatserna överensstämmer med de 
krav avseende webbtillgänglighet som 
anges i artikel 3. Denna metod ska vara 
insynsvänlig, överförbar, jämförbar och 
reproducerbar, och den ska fastställas i 
nära samråd med relevanta aktörer från 
näringslivet och det civila samhället, 
inklusive i synnerhet organisationer som 
företräder personer med 
funktionsnedsättning. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 9.3. Metoden kommer att 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning senast ett år efter det att 
detta direktiv har antagits.

Or. en

Ändringsförslag 181
Marian Harkin

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa en metod för 
övervakning av att de berörda 
webbplatserna överensstämmer med de 
krav avseende webbtillgänglighet som 
anges i artikel 3. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 9.3. Metoden kommer att 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning.

4. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa en metod för 
övervakning av att de berörda 
webbplatserna överensstämmer med de 
krav avseende webbtillgänglighet som 
anges i artikel 3. Denna metod ska vara 
insynsvänlig, överförbar och jämförbar, 
och den ska fastställas i nära samråd med 
berörda organisationer som företräder 
personer med funktionsnedsättning.
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 9.3. Metoden kommer 
att offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Or. en

Ändringsförslag 182
Adam Bielan

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa en metod för 
övervakning av att de berörda 
webbplatserna överensstämmer med de 
krav avseende webbtillgänglighet som 
anges i artikel 3. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 9.3. Metoden kommer att 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning.

4. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa en metod för 
övervakning av att de berörda 
webbplatserna överensstämmer med de 
krav avseende webbtillgänglighet som 
anges i artikel 3. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som anges i 
artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011. 
Metoden kommer att offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en
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Ändringsförslag 183
Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 5 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) i enlighet med en forskningsmetod 
som förenar expertanalys med 
erfarenheter från användarna, däribland 
användare med funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 184
Adam Bielan

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Närmare bestämmelser om 
medlemsstaternas rapportering till 
kommissionen ska fastställas av 
kommissionen genom genomförandeakter. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 9.2.

6. Närmare bestämmelser om 
medlemsstaternas rapportering till 
kommissionen ska fastställas av 
kommissionen genom genomförandeakter. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som anges i artikel 4 i förordning (EU)
nr 182/2011.

Or. en

Ändringsförslag 185
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Medlemsstaterna måste på ett 
lättillgängligt sätt offentliggöra listan över 
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offentliga myndigheters webbplatser som 
inte är tillgängliga.

Or. es

Ändringsförslag 186
Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Rapportering

1. Medlemsstaterna ska vartannat år 
rapportera till kommissionen om 
resultatet av den övervakning som utförts 
i enlighet med artikel 7, även i 
förhållande till mätdata och, vid behov, 
förteckningen över de webbplatser som 
avses i artikel 1.3. Denna rapportering 
ska offentliggöras i lättillgängliga format.
2. Rapporteringen ska också omfatta de 
åtgärder som genomförts i enlighet med 
artikel 6, inbegripet eventuella allmänna 
slutsatser som dragits av de aktuella 
behöriga myndigheterna på grundval av 
övervakningen.
3. Närmare bestämmelser om 
medlemsstaternas rapportering till 
kommissionen ska fastställas av 
kommissionen genom 
genomförandeakter. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses
i artikel 9.2.

Or. en

Ändringsförslag 187
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Personer med funktionsnedsättning 
och de organisationer som företräder dem 
ska inbegripas när det gäller alla nya 
specifikationer för krav på 
webbtillgänglighet som nämns i 
artikel 3.1.

Or. fr

Ändringsförslag 188
Adam Bielan

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas.

utgår

Or. en

Motivering

Hänvisningen har flyttats till artikel 7.

Ändringsförslag 189
Adam Bielan

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas.

utgår
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Or. en

Motivering

Hänvisningen har flyttats till artikel 7.

Ändringsförslag 190
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast den 
30 juni 2014 sätta i kraft de bestämmelser i 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv. De 
ska genast överlämna texten till dessa 
bestämmelser till kommissionen. När en 
medlemsstat antar dessa bestämmelser ska 
de innehålla en hänvisning till detta 
direktiv eller åtföljas av en sådan 
hänvisning när de offentliggörs. Närmare 
föreskrifter om hur hänvisningen ska göras 
ska varje medlemsstat själv utfärda.

1. Medlemsstaterna ska senast den 
31 december 2015 sätta i kraft de lagar och 
andra författningar som är nödvändiga för 
att följa detta direktiv. De ska genast 
överlämna texten till dessa bestämmelser 
till kommissionen. När en medlemsstat 
antar dessa bestämmelser ska de innehålla 
en hänvisning till detta direktiv eller 
åtföljas av en sådan hänvisning när de 
offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur 
hänvisningen ska göras ska varje 
medlemsstat själv utfärda.

Or. es

Ändringsförslag 191
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska inom sina 
administrativa, institutionella och 
rättsliga ramar tillämpa de åtgärder som 
avses i artikel 3.1 på samtliga webbplatser 
som
a) drivs av myndigheter på nationell nivå, 
senast den 31 december 2015,
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b) drivs av myndigheter på regional nivå 
eller i städer med fler än 
100 000 invånare, senast den 
31 december 2016,
c) drivs av myndigheter på lokal nivå i 
orter med färre än 100 000 invånare, 
senast den 31 december 2017,
d) drivs av enheter som tillhandahåller 
allmänheten grundläggande tjänster, 
senast den 31 december 2017; typerna av 
tjänster specificeras i bilagan.

Or. es

Ändringsförslag 192
Claude Moraes

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska tillämpa de 
åtgärder som avses i artikel 3.1 på alla 
nya webbplatser eller omdesignade 
webbplatser från och med utgången av 
perioden för genomförande av detta 
direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 193
Claude Moraes

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Medlemsstaterna ska tillämpa de 
åtgärder som avses i artikel 3.1 på alla 
befintliga webbplatser senast 
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den 30 juni 2016.

Or. en

Ändringsförslag 194
Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid tillämpning av artikel 3.3 ska 
medlemsstaterna bifoga ett uttalande för 
att informera webbplatsens användare om 
vilken del av webbplatsen som fortfarande 
inte är tillgänglig och anledningen till 
detta. Medlemsstaterna ska även 
underrätta kommissionen om detta. 

Or. en

Ändringsförslag 195
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska tillämpa de 
åtgärder som avses i artikel 3.1 i enlighet 
med sitt administrativa, institutionella och 
rättsliga ramverk på varje ny webbplats 
som drivs av den offentliga sektorn så 
snart detta direktiv träder i kraft samt på 
alla webbplatser som
a) drivs av offentliga myndigheter på 
nationell nivå, senast den 
31 december 2015,
b) drivs av offentliga myndigheter på 
regional nivå eller riktar sig till städer 
med mer än 100 000 invånare senast 
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den 31 december 2016,
c) drivs av offentliga myndigheter på lokal 
nivå, senast den 31 december 2017,
d) drivs av enheter som tillhandahåller 
allmänheten grundläggande tjänster, 
senast den 31 december 2017; typerna av 
tjänster specificeras i bilagan.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 196
Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 197
Bernadette Vergnaud
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Förslag till direktiv
Bilaga – underrubrik 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(som avses i artikel 1.2) (som avses i artikel 1.2a)

Or. fr

Ändringsförslag 198
Claude Moraes

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Nationella, regionala och 
administrativa tjänster: rättsliga intyg, 
personliga handlingar, polisanmälan, 
rättsligt bistånd, val, tvistlösningstjänster 
online.

Or. en

Ändringsförslag 199
Claude Moraes

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Sociala tjänster av allmänt intresse: 
social trygghet, arbetsförmedling och 
utbildning, socialt boende, barnomsorg, 
långtidsvård och socialt bistånd.

Or. en

Ändringsförslag 200
Adam Bielan
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Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Användningen av ett kolon skulle kunna innebära att detta är begränsat till de exempel som 
följer. ”Till exempel” innebär att den följande uppräkningen är vägledande och inte 
uttömmande.

Ändringsförslag 201
Claude Moraes

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Nättjänster: gas-, el-, vatten-, post-
och teletjänster.

Or. en

Ändringsförslag 202
Adam Bielan

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Personliga handlingar: pass eller
körkort.

(4) Personliga handlingar, till exempel
pass, körkort.

Or. en
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Motivering

Användningen av ett kolon skulle kunna innebära att detta är begränsat till de exempel som 
följer. ”Till exempel” innebär att den följande uppräkningen är vägledande och inte 
uttömmande.

Ändringsförslag 203
Claude Moraes

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Transportrelaterade tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 204
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Primär- och sekundärutbildning, 
högre och livslång utbildning samt kurser 
utanför läroplanen eller aktiviteter som 
tillhandahålls av offentliga institutioner.

Or. en

Motivering

Eftersom denna lagstiftning är så betydelsefull måste sådana tjänster av allmänt intresse som 
utbildning omfattas av direktivet. I så fall är det också nödvändigt att ta ett helhetsgrepp på 
denna viktiga tjänst.

Ändringsförslag 205
Claude Moraes
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Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Bank- och försäkringstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 206
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Inskrivning vid högskola eller 
universitet.

(10) Grundskola, gymnasium, högre 
utbildning och vuxenutbildning.

Or. es

Ändringsförslag 207
Claude Moraes

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Inskrivning vid högskola eller 
universitet.

(10) Inskrivning i primär- eller 
sekundärutbildning, vid högskola eller 
universitet, samt livslångt lärande.

Or. en

Ändringsförslag 208
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 10a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Anmälningar till uttagningsprov för 
offentlig tjänst.

Or. fr

Ändringsförslag 209
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 10b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10b) Anmälningar till gymnasieskolans 
slutexamina.

Or. fr

Ändringsförslag 210
Claude Moraes

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Flyttanmälan. (11) Boende- och flyttanmälan.

Or. en

Ändringsförslag 211
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Turistbyråers informationstjänster.
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Or. en

Motivering

För att underlätta den fria rörligheten inom Europa är det viktigt att ge tillgång till alla 
informationstjänster som turistbyråerna tillhandahåller på sina webbplatser.

Ändringsförslag 212
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Hälso- och sjukvårdstjänster: 
interaktiv rådgivning om tillgängliga 
tjänster, onlinetjänster för patienter, 
tidsbeställning.

(12) Hälso- och sjukvårdstjänster.

Or. es

Ändringsförslag 213
Claude Moraes

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(12) Hälsorelaterade tjänster: inbegripet 
tillgång till elektroniska patientjournaler, 
interaktiv rådgivning om tillgängliga 
tjänster, onlinetjänster för patienter, 
tidsbeställning.

Or. en

Ändringsförslag 214
Adam Bielan

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Användningen av ett kolon skulle kunna innebära att detta är begränsat till de exempel som 
följer. ”Till exempel” innebär att den följande uppräkningen är vägledande och inte 
uttömmande.

Ändringsförslag 215
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Gas-, värme-, el- och 
vattenförsörjningstjänster.

Or. es

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Gas-, värme-, el- och 
vattenförsörjningstjänster.

Or. en



PE514.740v01-00 90/98 AM\941519SV.doc

SV

Ändringsförslag 217
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Webbplatser för enheter som är 
verksamma inom kultur och vetenskap.

Or. en

Motivering

Kultur och kunskap hör också till det som ska vara tillgängligt. Allt innehåll och alla 
onlinetjänster som tillhandahålls av enheter som bibliotek, museer, teatrar osv. måste därför 
inkluderas i bilagan.

Ändringsförslag 218
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Grundläggande medie- och 
informationstjänster 
(t.ex. onlinetidningar, mediotek ...).

Or. de

Ändringsförslag 219
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 12b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) Transportrelaterade tjänster.

Or. es
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Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 12b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) Kollektivtrafikrelaterade tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 221
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 12c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12c) Posttjänster.

Or. es

Ändringsförslag 222
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 12c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12c) Primär- och sekundärutbildning, 
högre och livslång utbildning samt kurser 
utanför läroplanen eller aktiviteter som 
tillhandahålls av offentliga institutioner.

Or. en
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Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 12c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12c) Grundläggande bank- och 
försäkringstjänster (till exempel 
grundläggande betalkonto, hem- och 
fastighetsförsäkringar, livförsäkringar 
och sjukförsäkringar).

Or. en

Ändringsförslag 224
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 12d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12d) Nät och tjänster för elektronisk 
kommunikation.

Or. es

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 12d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12d) Posttjänster.

Or. en
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Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 12e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12e) Tjänster inom primär och sekundär 
utbildning samt högre utbildning.

Or. en

Ändringsförslag 227
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 12e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12e) Grundläggande bank- och 
försäkringstjänster (t.ex. grundläggande 
betalkonto, hem- och 
fastighetsförsäkringar, livförsäkringar 
och sjukförsäkringar).

Or. es

Ändringsförslag 228
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 12f (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12f) Lagstadgade och kompletterande 
socialförsäkringssystem, organiserade på 
olika sätt (ömsesidiga organisationer eller 
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yrkesorganisationer), som täcker de 
huvudsakliga riskerna i livet, t.ex. sådana 
som är kopplade till ohälsa, åldrande, 
arbetsolycksfall, arbetslöshet, 
pensionering och funktionsnedsättning.

Or. es

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 12f (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12f) Lagstadgade och kompletterande 
sociala trygghetssystem, organiserade på 
olika sätt (ömsesidiga eller 
arbetsrelaterade organisationer), som 
täcker de största riskerna i livet, såsom de 
som är relaterade till hälsa, åldrande, 
arbetsolyckor, arbetslöshet, pension och 
funktionshinder.

Or. en

Ändringsförslag 230
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 12g (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12g) Barnomsorgstjänster.

Or. es
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Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 12g (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12g) Information till allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 232
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 12h (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12h) Andra väsentliga tjänster som 
tillhandahålls direkt till allmänheten i 
syfte att underlätta social integration och 
skydda de grundläggande rättigheterna 
(t.ex. stödtjänster till personer som 
drabbats av personliga kriser såsom 
skuldsatthet eller arbetslöshet, tjänster för 
rehabilitering eller social återanpassning 
samt subventionerade bostäder åt 
missgynnade personer eller socialt 
svagare grupper).

Or. es

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 12h (ny)



PE514.740v01-00 96/98 AM\941519SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12h) 112-larmtjänster.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 12i (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12i) Offentlig utbildning.

Or. en

Ändringsförslag 235
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 12i (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12i) Lokala, regionala, nationella och 
europeiska val.

Or. es

Ändringsförslag 236
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 12j (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12j) Sociala nätverk.

Or. es

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 12j (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12j) Kulturell verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 238
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 12k (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12k) Verksamhets- och kulturcentrum.

Or. es

Ändringsförslag 239
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 12l (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12l) Informations- och turistcentrum.

Or. es
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Ändringsförslag 240
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Bilaga Ia (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Typer av webbplatser som drivs av 
leverantörer av tjänster av intresse för 
allmänheten
(som avses i artikel 1.2b)
(1) Transporttjänster
(2) Posttjänster
(3) Tjänster som avser upplysningar om 
valprocesser
(4) Energiförsörjningstjänster
(5) Kommunikationstjänster
(6) Grundläggande banktjänster
(7) Hälso- och sjukvårdstjänster

Or. fr


