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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

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

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilgængeligheden af offentlige 
organers websteder
(COM(2012)0721 – C7-0394/2012 – 2012/0340(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2012)0721),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0394/2012),

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

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og 
udtalelser fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Kultur- og 
Uddannelsesudvalget (A7-0000/2013),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

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

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Titel 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

om tilgængeligheden af offentlige organers 
websteder

om tilgængeligheden af offentlige organers 
websteder og websteder, der drives af 
enheder, som tilbyder grundlæggende 

                                               
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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tjenesteydelser til offentligheden

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(13) For at afhjælpe opsplitningen er det 
nødvendigt at sikre en indbyrdes 
tilnærmelse af de nationale foranstaltninger 
på EU-plan på grundlag af en aftale om 
tilgængelighedskrav til offentlige organers 
websteder og til websteder, der drives af 
enheder, som tilbyder grundlæggende 
tjenesteydelser til offentligheden. Dette vil 
mindske usikkerheden blandt 
webudviklerne og fremme 
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innovationen og vil måske endda stimulere 
den.

interoperabiliteten. Ved at anvende 
tilgængelighedskrav, der er 
teknologineutrale, undgår man at hæmme 
innovationen og vil måske endda stimulere 
den.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(19) Direktivet bør have som mål at sikre, 
at alle websteder, der tilhører offentlige
organer, og websteder, der drives af 
enheder, som tilbyder grundlæggende 
tjenesteydelser, og som er vigtige for 
offentligheden, opfylder fælles krav om 
tilgængelighed. De typer websteder drevet 
af enheder, der tilbyder grundlæggende 
tjenesteydelser, og som skal omfattes af 
dette direktivs anvendelsesområde, bør 
anføres i bilaget.
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Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(20) Dette direktiv fastsætter krav om 
webtilgængelighed for alle websteder, der 
tilhører offentlige organer, og websteder, 
der drives af enheder, som tilbyder
grundlæggende tjenesteydelser. For at 
gøre det lettere for de berørte websteder at 
opfylde disse krav er det nødvendigt at 
gøre en formodning om overensstemmelse 
gældende for berørte websteder, som 
opfylder harmoniserede standarder, der er 
udarbejdet og offentliggjort i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 1025/2012 om europæisk 
standardisering, som har til formål at 
udtrykke detaljerede tekniske 
specifikationer for disse krav. I medfør af 
denne forordning har medlemsstaterne og 
Europa-Parlamentet mulighed for at gøre 
indsigelse mod harmoniserede standarder, 
som efter deres opfattelse ikke fuldt ud 
opfylder de webtilgængelighedskrav, der 
fastsættes i nærværende direktiv.

Or. en
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Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) For at sikre, at de berørte websteder 
gøres tilgængelige i overensstemmelse med 
kravene om webtilgængelighed i dette 
direktiv, bør Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
290 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde med henblik på at uddybe 
kravene om webtilgængelighed, hvis dette 
viser sig hensigtsmæssigt, og at fastsætte, 
hvilke europæiske standarder eller dele 
heraf der i mangel af harmoniserede 

(26) For at sikre at de berørte websteder 
gøres tilgængelige i overensstemmelse med 
kravene om webtilgængelighed i dette 
direktiv og for at sikre, at disse krav er 
tydelige og forståelige for de 
interesseparter, der er involveret i 
direktivets gennemførelse, herunder 
eksterne webudviklere og offentlige 
myndigheders interne personale, bør 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
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standarder giver formodning om 
overensstemmelse med kravene om 
webtilgængelighed for de berørte 
websteder, der opfylder disse standarder 
eller dele heraf. Det er særlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde med henblik på at 
forelægge yderligere oplysninger om disse
krav om webtilgængelighed, hvis dette 
viser sig hensigtsmæssigt, uden at ændre 
dem og at fastsætte, hvilke europæiske 
standarder eller dele heraf der i mangel af 
harmoniserede standarder giver 
formodning om overensstemmelse med 
kravene om webtilgængelighed for de 
berørte websteder, der opfylder disse 
standarder eller dele heraf. Det er særlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

traktaten om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke videre, end 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål 
—

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Dette direktiv har til formål at sikre en 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 
love og administrative bestemmelser 
vedrørende tilgængeligheden af offentlige 
organers websteder og websteder, der 
drives af enheder, som tilbyder 
grundlæggende tjenesteydelser til 
offentligheden, for alle brugere, særligt 
personer med handicap.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Dette direktiv gælder ikke for 
mikrovirksomheder som defineret i 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF 
af 6. maj 2003 om definitionen af 
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. -1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1b) "websteder, der tilhører offentlige 
organer": websteder, der udvikles, 
indkøbes, vedligeholdes eller 
medfinansieres af offentlige organer

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. -1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1c) "websteder, der drives af enheder, 
som tilbyder grundlæggende 
tjenesteydelser til offentligheden": 
websteder, der er omtalt i bilaget

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "berørte websteder": de websteder, der 1) "berørte websteder": alle versioner af de 
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er omtalt i artikel 1, stk. 2. websteder, der er omtalt i artikel 1, stk. 2, 
herunder websteder, der er udformet 
således, at der kan opnås adgang hertil 
med et mobilt apparat eller andre midler

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2) "webstedsindhold": oplysninger og 
brugergrænsefladekomponenter, der 
formidles til brugeren ved hjælp af en 
brugeragent, herunder kode og 
opmærkning, der fastlægger indholdets 
struktur, hvordan det præsenteres, og 
mulighederne for interaktion. 
Webstedsindhold omfatter både tekstlig og 
ikke-tekstlig information, download af 
dokumenter og formularer samt 
tovejsinteraktion, f.eks. udfyldning af 
digitale formularer og færdiggørelse af 
autentifikations-, identifikations- og 
betalingsprocesser. Webstedsindhold 
omfatter desuden funktioner, hvortil 
websteder giver adgang, men som ligger 
uden for det pågældende websted, f.eks. 
ved hjælp af links, på betingelse af at det 
eksterne websted er brugerens eneste 
mulighed for at få adgang til den 
pågældende information og de 
pågældende tjenesteydelser

Or. en

Ændringsforslag 19

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

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

3) "brugeragent": enhver form for software, 
der henter og præsenterer webstedsindhold
for brugerne, herunder webbrowsere, 
medieafspillere, plug-ins og andre 
programmer, der gør det muligt at hente, 
præsentere og interagere med 
webstedsindhold, uanset det apparat, der 
anvendes for at interagere med indhold.
Såfremt en mobilapplikation tilbyder den 
samme eller en forbedret række 
tjenesteydelser som det berørte websted, 
gælder denne definition også for sådanne 
mobilapplikationers grænseflade og 
funktion

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a) "webtilgængelighed": de principper 
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og teknikker, der skal tages højde for, når 
der udvikles berørte websteder, for at gøre 
deres indhold tilgængeligt for alle
brugere, herunder personer med 
handicap. Webtilgængelighed henviser 
især til de principper og teknikker, der 
forbedrer brugernes opfattelse, 
navigation, brug, interaktion og forståelse 
og omfatter anvendelsen af 
kompenserende teknologier eller 
forstørrende og alternativ 
kommunikation. 

Or. en

Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) på en ensartet måde, der sikrer, at 
brugerne kan opfatte, bruge og forstå 
indholdet, og som gør det muligt at tilpasse 
præsentationen af indholdet og 
interaktionsformen, om nødvendigt ved 

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

tilgængelig alternativ elektronisk løsning

Or. en

Ændringsforslag 24

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 

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

overensstemmelse med artikel 8 med 
henblik på at forelægge yderligere
oplysninger vedrørende kravene om 
webtilgængelighed, jf. stk. 1, hvor dette er 
hensigtsmæssigt, uden at ændre kravene.

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne sikrer, at de berørte 
websteder offentliggør en erklæring om 
deres tilgængelighed, særlig deres 
overholdelse af dette direktiv og eventuelt 
yderligere oplysninger om tilgængelighed 
til støtte for brugerne. Disse oplysninger 
stilles til rådighed i tilgængelige formater.

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger 
for at fremme anvendelsen af kravene om 
webtilgængelighed, jf. artikel 3, stk. 1, på 
alle andre websteder end de berørte 
websteder, særlig websteder, der er 
omfattet af eksisterende nationale love eller 
relevante foranstaltninger vedrørende 
webtilgængelighed.

Or. en
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Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 7 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overvågning og rapportering Overvågning

Or. en

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne overvåger løbende de 
berørte websteders overensstemmelse med 
kravene om webtilgængelighed efter den 
fremgangsmåde, der er fastlagt i medfør af 
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stk. 4. stk. 4. Med henblik herpå udpeger hver 
medlemsstat en kompetent myndighed. 
Medlemsstaterne orienterer 
Kommissionen om den udpegede 
kompetente myndighed senest den 30. juni 
2014.

Or. en

Ændringsforslag 32

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Den udpegede kompetente myndighed 
bærer ligeledes ansvaret for at følge op på 
alle klager fra brugerne eller andre 
interesseparter vedrørende manglende 
overholdelse af kravene om de berørte 
websteders webtilgængelighed, jf. artikel 
3, stk. 1.
Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at informere 
brugerne eller andre interesseparter om 
muligheden for at indgive de i afsnit 1 
omhandlede klager til den udpegede 
kompetente myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 33

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Kommissionen nedsætter en 
arbejdsgruppe bestående af 
repræsentanter for Kommissionen og 
repræsentanter udpeget af 
medlemsstaterne. Arbejdsgruppen mødes 
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regelmæssigt efter indbydelse fra 
Kommissionen med henblik på at drøfte 
resultaterne af overvågningen og udveksle 
bedste praksis vedrørende dette direktivs 
gennemførelse.

Or. en

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Rapporten skal også dække de tiltag, 
der er gennemført i medfør af artikel 6.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Ved gennemførelsesretsakter fastlægger 
Kommissionen en fremgangsmåde for 
overvågning af de berørte websteders 
overensstemmelse med kravene om 
webtilgængelighed, jf. artikel 3. Denne 
fremgangsmåde skal være gennemsigtig, 
kunne overføres, være sammenlignelig og 
reproducerbar, og den skal fastlægges i 
nært samråd med relevante 
interesseparter fra branchen og 
civilsamfundet, herunder navnlig 
repræsentative organisationer for 
personer med handicap. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 9, stk. 3. 
Fremgangsmåden offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Or. en

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 7 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Rapportering

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

Or. en

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7b
Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter de sanktioner, 
der skal anvendes i tilfælde af 
overtrædelse af de nationale 
bestemmelser, der vedtages i medfør af 
dette direktiv, og træffer alle nødvendige 
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foranstaltninger til at sikre sanktionernes 
gennemførelse. Sanktionerne skal være 
effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have en afskrækkende 
virkning.
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om disse 
sanktionsbestemmelser senest den 
30. juni 2014 og underretter omgående 
Kommissionen om enhver efterfølgende 
ændring af sanktionsbestemmelserne.

Or. en

Ændringsforslag 40

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne anvender de i artikel 
3, stk. 1, omhandlede foranstaltninger i 
overensstemmelse med deres 
administrative, institutionelle og 
lovgivningsmæssige rammer for alle 
websteder, der:
a) tilhører offentlige organer på nationalt 
niveau, senest den 31. december 2016
b) tilhører offentlige organer på regionalt 
niveau, senest den 31. december 2018
c) tilhører offentlige organer på lokalt 
niveau, senest den 31. december 2020
d) drives af enheder, som tilbyder 
grundlæggende tjenesteydelser til 
offentligheden, senest den 31. december 
2020; de typer websteder, der er berørt 
heraf, er fastlagt i bilaget.

Or. en
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Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen tager anvendelsen af dette 
direktiv op til revision og aflægger rapport 
til Europa-Parlamentet og Rådet senest 
den ...*. Denne rapport indeholder en 
vurdering af, om dette direktiv har opfyldt 
sine målsætninger, navnlig med hensyn til 
at forbedre websteders tilgængelighed, 
under hensyntagen til 
teknologikonvergensen og anvendelsen af 
andre teknologier og apparater for at få 
adgang til onlineindhold.
___________
* EUT: indsæt venligst dato: tre år efter 
dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Bilag I – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Typer af offentlige organers websteder Typer af websteder, der drives af enheder, 
som tilbyder grundlæggende 
tjenesteydelser til offentligheden

Or. en

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Indkomstskat: selvangivelse, 
årsopgørelse

1) Gas, varme, elektricitet, vandforsyning

Or. en

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Arbejdsformidlingskontorers 
jobsøgningstjenester

2) Transportrelaterede tjenesteydelser

Or. en

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3) Posttjenester

Or. en

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) Personlige dokumenter: rejsepas, 4) Netværk og tjenester inden for 
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kørekort elektronisk kommunikation

Or. en

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) Indregistrering af køretøjer 5) Grundlæggende banktjenester og 
forsikringstjenester (som f.eks. en 
grundlæggende betalingskonto, forsikring 
af indbo og ejendom, livsforsikring eller 
sygeforsikring)

Or. en

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) Ansøgning om byggetilladelse 6) Uddannelse på primær- og 
sekundærtrinnet og højere uddannelse

Or. en

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) Politianmeldelse, f.eks. af tyveri 7) Obligatoriske og supplerende sociale 
sikringsordninger, som er organiseret på 
forskellig vis (gensidige eller 
erhvervsrelaterede ordninger), og som 
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dækker de største risici (risici forbundet 
med sygdom, alderdom, arbejdsulykker, 
arbejdsløshed, pension og handicap)

Or. en

Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

8) Sundhedsrelaterede tjenesteydelser

Or. en

Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) Anmodning om og levering af fødsels-
og vielsesattester

9) Børnepasningsordninger

Or. en

Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) Tilmelding til universiteter og højere 
læreanstalter

10) Andre grundlæggende tjenesteydelser, 
som offentligheden tildeles direkte for at 
lette den sociale inddragelse og sikre de 
grundlæggende rettigheder (f.eks. 
bistandstjenester til personer, der står 



PR\937414DA.doc 29/33 PE513.011v01-00

DA

over for personlige kriser, f.eks. gæld eller 
arbejdsløshed, reintegrations- eller 
rehabiliteringstjenester og sociale 
boligtjenester for ugunstigt stillede 
borgere eller socialt mindre begunstigede 
grupper)

Or. en

Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11) Anmeldelse af flytning udgår

Or. en

Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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BEGRUNDELSE

Indledning

Information og tjenesteydelser tilbydes i stigende grad på internettet i den digitale tidsalder. 
Mængden af offentlige og private websteder vokser følgelig kraftigt. I dag er der allerede over 
761 000 offentlige websteder, der alene tilbyder adgang til information og tjenesteydelser. I 
øjeblikket er der imidlertid mindre end 10 % af webstederne i EU, der er tilgængelige i 
henhold til standarder for webtilgængelighed. 

EU-markedet for webtilgængelighed består af mere end 175 000 virksomheder. Den 
omsætning, der skabes af omkring 1 million personer, som arbejder i 
webudviklingsindustrien, anslås til at udgøre omtrent 144 mia. EUR. Den økonomiske 
indvirkning for EU og det store hul, der findes i forbindelse med ikketilgængelige websteder, 
gør webtilgængelighed til en lukrativ forretning på det sociale område med betydelige 
muligheder for vækst og inddragelse. Webtilgængelighed kan følgelig yderligere udvikle det 
indre marked og på omfattende vis gøre tjenesteydelser tilgængelige for alle EU-borgere.

Webtilgængelighed er en absolut nødvendighed, eftersom denne gør websteder brugbare for 
alle, herunder personer med handicap. Offentlige organer og alle enheder, der tilbyder 
grundlæggende tjenesteydelser til offentligheden, skal vedtage den inklusive 
webtilgængelighedspraksis for at leve op til deres ansvar over for alle borgere. 

Politisk baggrund

EU-institutionerne har hidtil gjort mange bestræbelser på at fremme udviklingen og forbedre 
webtilgængeligheden gennem den europæiske handicapstrategi 2010-2020, den europæiske 
handlingsplan for e-forvaltning 2011-2015, den digitale dagsorden for Europa og EU's 
finansieringsprogrammer til støtte for forskning og udvikling inden for 
webtilgængelighedsløsninger. Revisionen af direktiverne om offentlige indkøb indeholder 
endvidere henvisninger til webtilgængelighed. Medlemsstaterne har forpligtet sig til generelt 
at forbedre offentlige websteders tilgængelighed. Det blev navnlig i ministererklæringen fra 
Riga antydet, at alle offentlige websteder burde være tilgængelige senest i 2010. 

Selv om medlemsstaterne allerede har vedtaget lovgivning eller truffet andre foranstaltninger 
vedrørende webtilgængelighed, findes der stadig hindringer i det indre marked, som skyldes 
de betydelige forskelle i nationale tilgange i hele Europa.

Kommissionens forslag

På denne baggrund forelagde Kommissionen et forslag til direktiv om tilgængeligheden af 
offentlige organers websteder (COM(2012)0721). I dette forslag til direktiv fastlægges de 
specifikke tekniske bestemmelser, ved hjælp af hvilke medlemsstaterne skal sikre 
tilgængeligheden af indholdet på visse typer af offentlige organers websteder (som tilbyder 
information og tjenesteydelser, der er af yderste vigtighed for borgernes deltagelse i 
økonomien og samfundet). Direktivet har til formål at sikre en indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes love og administrative bestemmelser vedrørende tilgængeligheden af 
offentlige organers websteder ved at fastlægge harmoniserede krav.
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Ordførerens holdning

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag til direktiv og anerkendelsen af behovet 
for at harmonisere nationale foranstaltninger for den offentlige sektor på EU-plan med 
henblik på at rette op på opsplitningen af og manglen på tillid til markedet for 
webtilgængelighed. 

Til trods for at ordføreren støtter målsætningerne i forslaget til direktiv, er Kommissionens 
foreslåede foranstaltninger efter hans mening hverken fyldestgørende eller vidtrækkende nok 
til på en effektiv måde at bevæge sig hen imod gennemførelsen af det indre marked. Desuden 
er han klar over, at adgang til information kun er den første af mange hindringer, som 
personer med handicap i særdeleshed står over for i deres dagligdag. Ordføreren foreslår 
følgelig i dette udkast til betænkning, at direktivets anvendelsesområde udvides, og at der 
gennemføres yderligere foranstaltninger på overvågningsområdet, hvilket vil give mulighed 
for at rette op på de nuværende mangler i teksten.

Genstand og anvendelsesområde

I artikel 1 fastlægges direktivets anvendelsesområde, og der henvises til tolv typer af 
offentlige organers websteder, som ifølge benchmarkundersøgelsen om e-forvaltning i 2001 
er afgørende for offentlighedens deltagelse i økonomien og samfundet. Listen over typer af 
websteder er imidlertid ikke udtømmende og omfatter ikke langt størstedelen af de offentlige 
tjenesteydelser og grundlæggende tjenesteydelser, der tilbydes offentligheden. 
Kommissionen henviser til, at offentlige organer vil have en "hypotetisk grad af afsmitning" 
på andre websteder, således at de også bliver tilgængelige. Ordføreren er bekymret over, at 
den "afsmittende" mekanisme ikke vil have den ønskede virkning, da den er afhængig af 
frivillig efterlevelse. Det er ikke blevet påvist og dokumenteret, at denne strategi virker.

Ordføreren forsøger følgelig at lukke hullet mellem Kommissionens tilgang og den aktuelle
informations- og kommunikationssituation, der hurtigt ændrer sig. Han foreslår, at alle 
offentlige websteder medtages i direktivets anvendelsesområde, og at dette gradvis 
gennemføres på nationalt, regionalt og lokalt niveau senest i 2020. Et begrænset antal 
websteder med grundlæggende tjenesteydelser til offentligheden, der tilbydes af andre 
enheder, bør endvidere også medtages, og gennemførelsen heraf bør ske senest i 2020. En 
liste over typer af websteder, der drives af enheder, som tilbyder grundlæggende 
tjenesteydelser til offentligheden, er medtaget i bilaget. 

Det nye anvendelsesområde vil afspejle de bindende forpligtelser i De Forenede Nationers 
konvention om rettigheder for personer med handicap og forpligtelserne i den digitale 
dagsorden for Europa med henblik på at fremme inddragelse i informationssamfundet og tillid 
til markedet og således sikre barrierefri adgang. 

Definitioner

Kommissionen har foreslået definitioner, som ikke afspejler den betydelige teknologiske 
udvikling. Der opnås i stigende grad adgang til onlineinformation og -tjenesteydelser via 
håndholdte mobile apparater i modsætning til stationære computere. Mobile apparater og 
mobile webapplikationer, der er udarbejdet af webstedsejerne, er ved at blive de foretrukne 
brugeragenter. Derfor skal definitionerne af "berørte websteder", "webstedsindhold" og 
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"brugeragenter" i artikel 2 i direktivet udtrykkeligt anerkende dette faktum. 

Ordføreren foreslår endvidere at styrke definitionen af "webstedsindhold" og medtage især 
funktioner, hvortil websteder giver adgang, men som ligger uden for det pågældende 
offentlige organs eller den pågældende enheds websted, i anvendelsesområdet, men 
udelukkende hvis det eksterne websted er brugerens eneste mulighed for at opnå adgang til 
information og tjenesteydelser. 

Krav om webtilgængelighed

Ordføreren støtter en ambitiøs tilgang og søger derfor at åbne mulighed for interoperabilitet 
mellem offentlige organers websteder og mellem websteder, der tilbyder grundlæggende 
tjenesteydelser til offentligheden gennem andre enheder med andre brugeragenter. Det er 
absolut nødvendigt at åbne mulighed for interoperabilitet for personer, der anvender 
kompenserende teknologier for at få adgang til disse websteder.

Overvågning og rapportering

I artikel 7 defineres medlemsstaternes overvågnings- og rapporteringsforpligtelser vedrørende 
regelmæssige opdateringer af webindhold. Den underliggende fremgangsmåde bør fastlægges 
af Kommissionen i nært samråd med relevante interesseparter fra branchen og civilsamfundet 
og være baseret på gennemsigtige og repræsentative principper, der kan overføres. Ordføreren 
foreslår to adskilte artikler om overvågning og rapportering for at sikre en klar skelnen 
mellem de to forpligtelser og fremme læsbarheden.

Ordføreren glæder sig over Kommissionens indførelse af løbende overvågning. 
Medlemsstaterne skal udpege en kompetent myndighed, der bærer ansvaret for overvågningen 
og for at følge op på klager fra webstedsbrugere eller andre interesseparter om manglende 
overholdelse af kravene om de berørte websteders webtilgængelighed. 

Af gennemsigtighedshensyn skal overvågningsmekanismen endvidere fastlægge en åben 
datamekanisme, hvori medlemsstaterne offentliggør deres rapport om resultatet af 
overvågningen. I denne sammenhæng mødes en arbejdsgruppe bestående af Kommissionens 
repræsentanter og de af medlemsstaterne udpegede repræsentanter regelmæssigt efter 
indbydelse fra Kommissionen for yderligere at drøfte resultaterne af overvågningen og 
udveksle bedste praksis. 

Ordføreren anerkender nærhedsprincippet, som overlader det til medlemsstaterne at træffe 
afgørelse om vigtige gennemførelsesaspekter. Derfor skal medlemsstaterne træffe alle 
foranstaltninger til at indføre en effektiv håndhævelsesmekanisme, hvori der fastlægges 
effektive sanktioner, der står i et rimeligt forhold til overtrædelsen, og som finder anvendelse i 
forbindelse med overtrædelse af nationale regler. Medlemsstaterne giver senest den 30. juni 
2014 Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser.

Delegerede retsakter

Kommissionen anmoder om at få tillagt beføjelse til at vedtage delegerede retsakter for at 
fastlægge de harmoniserede krav om webtilgængelighed, jf. artikel 3, hvis dette viser sig 
hensigtsmæssigt. 
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Ordføreren er bekymret over, at kernen i direktivet vil blive ændret, hvis kravene i artikel 3 
ændres. Af denne grund anbefaler han, at beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter 
udelukkende begrænses til visse situationer og formål, uden at selve kravene ændres.


